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Taksi

geg

vir

Fašistai uždaro šokių sales

Wilson buvo suimtas

namo

NUŠOVĖ AMERIKIETĮ
RADO NUŽUDYTĄ PORĄ ORĄ

TRYS KALINIAI PABĖGO

buvo

IMPERFECT IN ORIGINAL

Kiny nacionalai paė 
mė Paotingfu mies 
ta, rakta i Pekiną

v y 
rei

Tornadas ir žemtfs dre 
bėjimas Guatemaloje

Lenkų šnipą nuteisė ka 
lėti iki gyvos galvos

gCg 
nau- 
res-

Jugoslavijai dėl pik 
tų demonstracijų

reikalų ministerio pra 
senate, vyriausybe, pa 
inspekciją, iš 338 šo 
salių 256 uždare, ra

Trys asmens užsimušė 
aeroplanui nukritus

PERDŪRĖ MOTERIŠKĘ
PATS PASIDARĖ GALĄ

Iš besilinksminančių ponų po 
nių atėmė apie 200 tukstan 
čių dolerių turto

Franci jos są jungi 
ninkai pritaria 
Kelloggo paktui <

kontrolierium paskyrė p 
cą Matulaitį, 
žemės Banko direktorium

Dorothy, 
mergy- 

buvo 
vie
nui)

dalyvavu- 
tik vienas jį,

1 su kap.

KOMA, 
Premjeras 
ra misteris 
si rašė

ir Turkų 
vakar pa- 
arbitružo 
tarp Ita-

Senatorius Hefl 
gaunąs iš Ku-Kl

Klano mokesni

Susisiekimas oru tarp 
Peruvijos ir J. V.

Korinte žemė dreba

išvykę į 
su čang 
jį urnai
Mundžu- 
išvengtų 

kovos su

Gen. Nobile dirižab 
lio “Italia” vis dar 

• pasigendama

Sprogimas škunėry 
mušė kapitoną

, gene- 
advo- 

komisi- 
priešrinkimi- 
fondu.s, kad 
(dem., Ala.), 

gdlvemato- 
Smitho kan-

ir apielinkei fede- 
biuras šiai dienai

UŽSIMUŠĖ, BANDYDAMAS 
NUŠOKTI Iš AEROPLANO

šoferis pasmau 
mažą mergaitę

debesiuota; nedide

Wilkins ir Eielson at 
vyko i Berlyną

Iš keturiolikos rungtynėse da
lyvavusių batonų nuo audros 
išliko sveikas tik vienas

KAUNAS. — Kariuomenės 
teismas, pirmininkaujant gen. 
Įeit. Šniukštai, nagrinėjo lenkų 
šnipo Romano Murino bylą. Iš
nagrinėjus bylą, R. Murinas pri
pažintas kaltu už šnipinėjimą 
lenkų naudai nuteistas iki gy
vos galvos sunkiųjų darbų kalė
jimo.

Reikalauja satisfakcijos; tuo 
tarpu neramumai nesiliauja, 
nors valdžia stnegiasi juos 
malšinti

ATĖNAI
• Korinte buvo vėl jaustas 

stiprus žemės drcĮėjimas.

LIMA, Peruvija, geg. 31. — 
Peruvijos vyriausybe davė lei
dimą amerikiečių Huff-Deland 
Dusters kompanijai įsteigti pa- 
sažierių ir pašto oro tarnybą 
tarp Jungtinių Valstybių ir 
Peruvijos.

Huff-Deland Dusters kom
panija yra newyorkiškės Key- 
stone Aircraft korporacijos fi-

geg. 
Mary, 

prieplau
kų rio

NEGRŲ KUOPA LINGAVO 
SAVIŠKI — NEGRĄ

Bombardavo Obre 
gono kampanijos 

centrą

MADISON, Wis., geg. 31. 
— Jų nameliuose, keturias my
lias nuo miesto, rado negyvus 
Johną Elfertą ir jo žmoną, su 
kulipkų žaizdomis galvose.

4 asmens žuvo trauki 
niui užgavus auto

mobili

Skrenda iš Amerikos 
į Australiją

Banditai puolė turčių 
klubo svečius

KOMA, Italija, geg, 
Vidaus 
nešimu 
darius 
karnų jų 
dus, kad jos esą tik jaunimo 
tvirkinimo įstaigos.

NEW YORKAlS, geg. 31. 
— l>wight W. Morrow, Jung
tinių Valstybių ambasadorius 
Meksikai, parvyko 
tuojau iškeliavo į VVashingto- 
ną konferuoti su prezidentu 
Coolidge’u ir valstybės sekre
torium Kelloggu.

MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
31. — Nežinomo bandito buvo 
nušautas amerikietis H. C. 
Smith, Santa Gertrudis kasy
klų prievaizdas, kai jis auto
mobiliu važiavo iš Pachua i 
kasyklas.

Japonija, geg. 31. 
š Sapporo praneši- 
kad milžiniška ju- 

vilnis užliejus 
žiemių rytų 

pakrantėj, ir 
pragaištės. 

sunaikin- 
400 žve- 
visi yra

vienoj 
antroj 
“Klai-

Penevė- 
Radviliškis”. 
apie 15.000 j rėję įvykti 

tolumo nuo Budapešto

NEW CITY, N. Y., geg. 31. 
— John Clausen, 19 metų am
žiaus oro akrobatas, užsimušė, 
bandydamas parašiutu nušok
ti žemėn iš aeroplano 700 pė
dų aukštumoje. Jo parašiutas 
neišsiskčtė.

ko jos pašventinimas ir atiden
gimas. Stovilos aukštis apie 
8 metrus. Laisvės Stovyla —

LINCOLN, Neb., geg. 31. 
— Iš valstijos pataisos namų 
pabėgo trys jauni kaliniai, 
Cliarles Henderson, John IJich- 
ard Dntch ir Ed. Konvalin.

Keturi lakūnai išlėkė monopla
nu “Southern Cre-s" išlėkė 
iš Oaklando į Honoluhi

Lietuvos laisvės statula 
jau atidengta

Hckkaidos saloj jūrių potvy
nio vilnis sunaikinus žvejų 
laivyną

ŠANCHAJUS, Kinai, geg. 
31. Pietų Kinų nacionalis
tų kariuomenė vakar paėmė 
Paotingfu, svarbų čihli pro
vincijos miestą Pekino-! lanko- 
vo geležinkely, mažiau kaip 
šimtą mylių į pietus nuo Pe
kino.

Užėmę Paotingfu, nacionali
stai dabar kontroliuoja puikų 
automobilių kelią tiesiai į 
Tientsiną, o taipjau kelią į Pe
kiną išilgai Pekino-Hankovo 
geležinkelio linijos.

Nacionalistif štabas praneša 
taipjau, kad pietiečiai paėmę 
Mačangą, tvirtovės miestą 
Tientsino-Pukovo geležinkely, 
j pietus nuo Tientsino, tuo 
tarpu kai kita nacionalistų ar
mija, krikščionių generolo 
Feng Juhsiano komanduojama, 
paėmus Hocieno miestą, pu- 
siaukely tarp Tientsino ir Pao-

. — Peten srity siautė 
audros sūkurys, vieto- 

pagimdęs potvynius. Tuo

BERLYNAS, geg. 31. — 
Kap. George B. Wilkins ir Įeit. 
Eielson, kurie perskrido šiau
rės žemgali iš Alaskos į Špic
bergeną, vakar iš Kopenhagos 
atskrido į Berlyną. Tempelho- 
fer aviacijos lauke lakūnus pa
sitiko milžiniškos minios žmo-

Pekine ir Tientsine viešpatau 
ja panika; šiauriečių gene 
rolai graudena Pekino dik 
tatorių trauktis i Mandžu 
riją

Piktadaris sakosi buvęs taip 
girtas, kad neatsimenąs vi
so, ką daręs

C1UATEMALOS MIESTAS 
geg. 3 
baisus 
mis 
pačiu metu visą kraštą supur
tė stiprus žemės drebėjimas, 
padaręs j’pač Petene stambios 
žalos. ,

MARSIIALL, Mo., geg. 31.
- Dvylika kaukėtų asmenų, 

negrų, atėmė iš policijos ran
kų negrą, Ocie Wilsoną, ir jį 
pakorė 
dėl nušovimo kito negro, Rq- 
meo Logano, su kuriuo juodu 
buvo susiniovę belošdami kail
iukais.

. GLOUCESTiEB, Mass 
31. — Žvejos škunery 
stoviausiame savo 
koj, įvyko sprogimas 
buvo ‘užmuštas škunerio kapi
tonas John Farrell. Laivo da
lis buvo sudraskyta. Sprogimo 
priežastis nežinoma.

Pl'lTSBUBGII, Pa., geg. 31. 
— Balom: rungtynėse vakar 
žuvo du skridikui, Įeit. Paul 
Everl, armijos baiono No. 3 
pilotas, ir Walber Morton, skri
dęs su VViyrd T. Van Ormanu 
batonu Goodyear V.

Rungtynėse 
riolika haionp, i 
tos Bettis hitlk 
netrukus kilo smarki 
jų audra. Beveik visi batonai 
buvo priversti leistis žemyn, 
o kai kurie buvo perkūnijos 
nutrenkti. Perkūno nutrenkti 
buvo ir minėti du 
lakūnai užmušti.

Visų rungtynėse 
šių, sveikas išliko 
armijos batonas No 
W. E. Kepneru ir Įeit 
Earerksonu, ktirie ši i 
si leido ties Weems, V

TOLEDO, Ohio, geg. 31.
Anksti antradienio rytą, kai 
dar žmonės ramiai miegojo, iš 
vietos gyventojo Alexo Sielan- 
govskio namų buvo pavogta 
S’elangovskio duktė 
septynių metų amžiaus 
tė, kurios kūnas vėliau 
iastas pamestas prieangy 
nų namų, skersai gatvę 
Sklangovskių.

Pasirodė, kad 
vo sukoneveikta

šiauriečiuose panika
Gauti Šanchajuje pranešimai 

sako, kad tiek Pekine tiek 
Tientsine viešpataujanti pani
ka ir kad diktatoriaus Čang 
Tsolino generolai, čang čung- 
čanas ir čang Ilseuliangas, pa
likę frontą skubotai 
Pekiną konferuoti 
Tsolinu ir raginti 
trauktis į Mukdeną, 
rijoj, kad tuo budu 
visiško pralaimėjimo 
nacionalistais, kas galėtų la
bai pakenkti jo prestižui ir po
zicijai Mandžurijoje.

Nacionalistų vyriausybė ofi
cialiai atsakė į Japonijos pro
testą dėl boikotavimo japonų 
prekybos Kinuose, pareikšda
ma, kad tas boikotas yra gry
nai Kinų liaudies judėjimas.

Italija, geg 
Mussolini 
Fuad Bei 

konsiliacijos, 
ir neitralumo sutartį 
lijos

Iki šiol vis dar nieko negir
dėt apie prapuolus) gen. No
bile dirižablį “Italių“, kurs ge
gužės 23 dieną išskrido iJ 
K ings įlankos, Špicbergene, į 
•žiemių ašigalį ir daugiau ne
begrįžo. Kas su juo atsitiko 
nėra žinių. Yra visokių 
mų' kurie tečiau niekuo 
remti.

MEKSIKOS MIESTAS, 
31..— Prezidentas C,aJlcs 
šalino iš vietos savo štabo 
šininką gen. Jose Alvarezą.

Oficialiame pranešime spau
dai sakoma, kad gen. Alvarez 
pataikavęs tam tikriems sve
timšaliams, vedusiems prekių 
šmugelio į Meksiką biznį.

DETROIT, ’Mich., geg. 31. 
— Charles Nuli, 30 metų am
žiaus, peiliu perdūrė jauną mo
teriškę, Helen Kirly, dėl to, 
kad ji atmetė jo meilę, pas
kui pats nusižudė, priėmęs 
nuodų. Moteriške nugabenta 
ligoninėn. Jos padėtis k riti n-

TOKIO,
Gauti 

mai sako, 
rių potvynio 
Sarabutsu uostą 
Hokkaido salos 
padarius didelė 
Žvejų laivynas esąs 
tas. Pasigendama apie 
jų ir manoma, kad jie 
žuvę.

ROMA, Italija, geg. 31. 
Oficialiais komunikatas sako, 
kad delei neramumų ir demon
stracijų Jugoslavijoje prieš 
italus, Italijos vyriausybė in
struktavus savo ministerj 
grade įteikti Jugoslavijos 
riausybei protesto notą su 
kalavimu satisfakcijos.

Demonstracijos nesiliauja
BELGRADAS, Jugoslavija, 

geg. 31. — Nežiūrint vyriau
sybės pastangų išlaikyti kraš
te ramumą, riaušės ir demon
stracijos prieš italus Belgrade 
ir kituose miestuose nesiliau
ja. Studentų neramumuose Bel
grade keletas asmenų buvo su
žeisti.

Spalate areštuota šešios de
šimtys demonstrantų, Sebeni- 
ke — dvidešimt.

ĮSubotikoj, ‘Vengrijos pasie
ny, Sarajeve, Bagusoj, Susakė 
ir kituose miestuose teko šauk- 
ti visi polici jos rezervai nėra-' 
mumams patrempti.

Neramumai krašte prasidė
jo protestui prieš vyriausybės' 
padaryta su Italija Nettuno 
sutartį, kuria duodama italams 1 
specialinių teisių ir privilegijų Į 
D«1 mafijoje.

Cechų žurnalistas pa 
smerktas mirties 

bausmei

mergytė bu 
ir pasmau g

INDIANAPOLIS, Ind., geg. 
31. — Praeitą naktį kuopa 
banditų, atvykusių dviem au
tomobiliais, puolė aristokrati
nį Broadmore Country klubą, 
kur po automobilių lenktynių 
susirinkę puotavo ir šoko tur
tingi klubo nariai ir svečiai.

Apie dešimt ginkluotų ban
ditų privertė begįlipksminu- 
sius ponus ir ponias 
eilėn salės pasieniais, i 
jų pinigus 
liantus ir, 
mobilius, paspruko.

Apskaičiuoja, kad banditai 
pelnę grobio vertės apie 200 
tūkstančių dolerių.

I Atlantic and PacUic Photo)

Japonijos ministerių kabinetas (premieras Tanaka trečias iš kairės sėdinčiųjų) 
puola atsakomybė už dabai- Japonijos vedamą karą Chinijoj.

PRAHA, čcchoslovakija, geg. 
31. — Teismas pasmerkė pa
karti Joną Michalą, žurnalis
tą, kaltinamą dėl nužudymo 
vienos merginos, Margit Voer- 
dersmart, amerikietės.

Kartu su žurnalistu kaltina- 
mąs buvo ir Dr. Klepetar, ku
rį teismas nuteisė kalėjimui iki 
gyvos galvos.

tlidyvavo ketu 
r kaiMjje is vie- 
) pajįlo į orą 

jierkuni

MARS1IAIJ., Mielu, geg. 31.
•.'Michigan Central trauki

niui užgavus netoli nuo čia 
automobilį, buvo užmušti ke
turi juo važiavę asmens: 
James Gorslina su žmona ir 
Earl Pattengill su žmona, vi
si iš Battle Creek.

Perkūnija nutrenkė 400 japoną žvejų žu 
du rungtynių balonu 

lakūnai užmušti

Venezuela panaikino 
viceprezidento 

ištaigą

Chicagai 
ratinis oro 
prąnašauja

Dii durnoj 
lė temperatūros atmaina 
dutinis žiemių rytą ir 
rytų vėjas.

Vakar temperatūros 
tarp 47° ir 61° F.

šiandie saulė teka 5:17, lei
džiasi 8:12. Mėnuo leidžiasi 
1:19 ryto.

Calles’o štabo virsi 
ninkas pašalintas 

už šmugeli

sustoti 
atėmė iš 

laikrodėlius ii- bri- 
sėdę į savo auto

PARYŽIUS, geg. 31. — Gir
dėt, kad Francijos vyriausybė 
gavus užtikrinimą iš savo są
jungininkų Belgų, Lenkų, 
čechoslovakų, Rumanų ir Ju
goslavų, • — kad jie pasirengę 
pasirašyti Jungtinių Valstybių 
preponuojamą daugiašalį pak
tą karų atsižadėti, kai tik tą 
paktą pasirašysiančios didžiu
lės valstybės.

siraše neitralu 
sutarti

Įregistravo stiprų žemės 
drebėjimą

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
geg. 31. — čia įregistruota 
stiprus žemės drebėjimui, tu 

apie 5,500 mylių

K AR AKAS, Venezuela, 
31. — Ką tik paskelbta 
jaja krašto konstitucija, 
publikos viceprezidento įsta 
ga Venezueloje panaikinta.

WASH1N1GT()NAS, geg 
VVilliam Zumbrunn, 

ratinis Ku-Klux Klano 
kalas, liudijo senato 
jai, tyrinėjančiai 
nes kampanijos 
senatorius Ileflln 
kurs yra aitrus 
riaus Alfredo E. 
didaturos i Jungtinių Valsty
bių prezidentus priešas, už sa
vo kalbas įvairiose valstijose 
gaunąs iš Ku-Klux Klano mo
kesnį. Už kiekvieną kalbą, jis 
gavęs po $250.

Zumbrunn betgi tvirtino, 
kad senatoriaus Heflino kal
bos buvę atkreiptos ne prieš 
gub. Smithą ir jo kandidatū
rą: jos buvę pašvęstos vien 
Jungtinių Valstybių santykiams 
su Meksika.

Entered as second-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chlcago, III 
unilor the Act of March 3, 1879
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OAKLAND, Cal., geg. 31. 
— Trijų motorų I'okkcro mo
noplanu “Southern Cross“ šį 
rytą keturi lakūnai, du jų ame
rikiečiai, du australiečiai, iš
skrido iš čia kelionėn i Ilono- 

o iš ten — į Australiją, 
viso 7,788 mylias tolumo.

Monoplanas “Southern Cross“ 
pakilo j orą kaip 8:51 ryto. 
12:10 vidurdienio gauta iš la- 

radio pranešimas, kad 
jie yra vandenyne ap»kv 350 
mylių nuo išskridimo vietos.

Skrendantieji lakūnai yra: 
kap. Kingsford-Smith, vadas; 

kap. C. Ulm, jo draugas pilo
tas, abudu australiečiai; James 
Warner, radio„ operuoto jas, ir 
Įeit. Harry Lyon, navigatorius, 
amerikiečiai.

Pirmas jų sustojimas pake
liui į Australiją bus Honolulu, 
2,100 mylių nuo Oaklando.

ėmė ieškoti 
ir netrukus suėmė 

taksi 
laiko 

vaiku

KAUNAS. Karo Muziejaus 
sodely pastatytoji Laisvės sto- 

Naujas valstybės kont- jau užbaigta ir andai jvy-
rolierius

NAUJIENOS
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MEKSIKOS MIESTAS, geg. 
31. Kandidato j preziden
tus gen. Aivaro Obregouc 
kampanijos centro įstaigoj va
kar vakarą sprogo bomba 
Sprogimo buvo padaryta kiek 
žalos, bei žmonių niekas nenu
kentėjo.

DETROIT, Mich., geg. 31. 
Jų aeroplanui nukritus že- 

Parvyko ambasadorius mėn iš ioo pMų aukštumos, 
Meksikai, Morrow užsimušė pilotas Homer Wells 

ir du jo pasažieriai, Julius 
Slambrouck ir tojo brolis Vic- 
tor, visi iš Detroito.

Policija tuojau 
piktadario, 
vieną Charles J. Hoppe, 
šoferį, kuris prieš kiek 
gyveno su savo pačia ir 
Sklangovskių namuose.

Areštuotasis iš karto 
si, bet galų gale prisipažino 
papildęs baisią piktadarybę. 
Policijai jis pąsisakė, kad tą lulu 
naktį buvęs stipriai girtas ir 
ne viską atsimenąs, ką jis da
ręs. 'tiek atsimenąs,- kad jis 
buvęs įsihriovęs į Sielangov- 
skių namus ieškoti dar deg- kūnų 
tinęs, o neradęs, užkopęs ant- 
ran aukštan, kur viename kam
bary miegojo Dorothy su tri
mis savo seserimis. Paėmęs iš 
lovos mergaitę, jis išsinešęs ją 
į savo automobilį ir nuvažia
vęs. Kodėl ir kur jis ją pa
smaugęs, jis negalįs atsimin
ti, atsimenąs tik kai grįžęs na
mo ir nuėjęs gulti.

------------------pusėj
KAUNAS. — Klaipėdos spau-'— “ 

dos žiniomis birželio mėn. 19 pėda 
—22 dienomis Klaipėdos uoste žys - 
viešės 
“Cambrian

KAUNAS. — Gegužės 7 d 
prezidentas Smetona valstybės moteriškė su vėliava rankose ir 

Vin- sutraukytais retežiais, 2 mtr. 
lig šiol buvusį 80 centim. aukštumo, žemai ant 

paminklo šonų užrašai:
Karžygiams“, 

Giedraičiai“, trečioj 
” ir ketvirtoj 
— Dauguva — 

Anglijos karo laivai: Paminklas kainavo 
Santerburv”. i litų.
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NAIH1EN0S, ('bi<"ų’<>, III.

ĮkorespondencuošĮ
Westville, III

Vaičkaus teatras birželio 3 d.

Didesni 
na progų 
tų gabumais, gi Westillė nors 
ir visur žinomas kaipo lietuviš
kas miestas, bet dailės ir me
no srity biskį apsileidęs. Jei 
ant vietos neturime žymesnių 
artistų, tai nors kada jie at
važiuoja iš kitur, turime eiti 
juos pamatyti, išgirsti. Dabar 
kaip tik pasitaiko tokia proga. 
Tad broliai lietuviai, visi atei
kite nedėlioj, birželio 3 dieną 
į Westville High School svet., 
pamatyti Artisto Vaičkaus “Gy
vuosius Nabašninkus”. Vaidins 
pats Vaičkus su savo trupe. 
Dalyvaus taipgi teatro premjerė 
Pola Tendžiuytė.

Taigi visi lietuviai be skirtu
mo ir pažiūrų, seni ir jauni, 
nepraleiskite šio teatro. Parem
kime savo brolius tautiečius, gi 
patys dėl savęs irgi apturėsime 
naudą, nes geras juokas eina 
žmogaus sveikatom

įžanga 50c. Vaikams 25c.
—“Mainierio Duktė".

miestai tankiai gau- 
gerėtis didelių artis-

Indiana Harbor, Ind
Nelaimė.—Mirtis.— Lietuviškos 

“sorkes“.

Užpereitą šeštadienį, geg. 19 
d., apie 7:30 vai. vakare, ant 
Michigan Central geležinkelio 
liko užgautas autmobilius, ku
riuo važiavo Jonas Yankus su 
savo jauna žmona. Jų Biuck’as 
liko sudaužytas i šipulius taip, 
kad niekas negalėtų manyt, kad 
nelaimėj nebūtų užmuštų, bet, 
laimei, važiavusieji liko tik sun- • # 
kiai sužeisti. Abu dabar svei
ksta. P-ia Yankienė dar te
beguli St. Catherine ligoninėj,- 
bet yra vilties, kad pasveiks. 
P. p. Yankai yra draugingi 
žmonės, turi daug gerų draugų, 
todėl ligoninės kambarys, ku
riame guli |>-ia Yankienė yra 
pilnas gėlių. Reikia pasakyti, 
kad p-ia Yankienė yra pirma 
lietuvių atsigulusi naujojoj li
goninėj.

gali kiekvienas pamatyti dykai, 
tik reikia žinoti kurion gatvėn 
pasisukti. Sorkės būna veik 
kas vakarą ir jų pažiūrėti su- * 
sirenka daug “publikos“. Sor
kės baigiasi tada, kada atva-, 
žiuoja guzikuotieji “dėdės“. 
Tuose namuose nebėra nė vienų 
durų, reiškia tie namai visai 
naujos mados, kaip Filipinuose 
ar Kuboj. Sorkes gi kelia vy
ras ir žmona, jau senyvi žmo
nės, bet nesenai vedę. “Dė
dėms“ sorkes užbaigus, vyras 
vaigšto gatvėj nusiminęs, lig 
žemę pardavęs, o pačiulė laksto 
nuo vieno prie kito, kad tik jos 
vyrą suimtų. Bet kad jį visi 
pažysta, tai niekas ir neliečia.

—šapos darbininkas.

Naujas vitaminas !piBno
J nys nebuvo duodamos pradzio-

Akron, Ohio

Photo) 

lietuvaitė 
pernai lai-
Chicagoje

Gegužės 12 d. čia buvo komu-
i (nistų prakalbos. Kalbėjo tūlas 

A. Jankauskas. Nieko stebėti
no, kad komunistai surengė 
prakalbas, tai yra paprastas da
lykas. Bet jie
“Vilny“ skelbė, kad kalbėsią L.1 
Prūseika ir A, Jankauskas. Bet1 
Pruseikos nebuvo; Jankauskas 
sake, kad dėl gražaus oro. Ma
tyt, komunistai bandė privilioti 
publiką; jie žinojo, kad 
Jankausko niekas neis klausy
tis, tad skelbė Prūsei ką, tuo 
tikėdamies sutraukti daugiau 
publikos. Bet kaip nė garsin
tų, A krono žmonės pažysta ko
munistus ir jiems nebesiseka 
žmones apgaudinėti.

Pirmoj kalboj Jankauskas 
kalbėjo apie Lietuvos fašistus 
ir Lenkijos Pilsudskį, bet ma
tyt, kad taip klausimais labai 
mažai nusimano. Jis yra kele
tą frazių iš “Laisvės“ išmokęs 
ir jas tik ir tekartoja.

Antroj kalboj kalbėjo 
apie lietuvių laikraščius 
redaktorius, bet vien 
komunistų laikraščius, o 
peikė. Kaip išrodo, mažas yra ■ 
skirtumas tarp Romos kunigų 
ir Maskvos apaštalų. Vieni ro
do rojų danguje, o kiti Mask
voj.

Baigdamas ėmė maldauti au
kų neva dėl Lietuvos politinių 
kalinių. Esą neklausykite “Ke-

I Pacific and Atlantic

Chicagos gražuolė 
Estelle Koslauskaitė, 
mėjusi gražiausios
merginos vardą—“Miss Chica- 
go“, bet dėl apsivedimo tą var
dą praradusi, šiomis dienomis 
persiskirė su savo vyru Earl 
McBath, kuris jai kainavo 
“Miss Chicago“ vardo ir nelei- 

ir dęs jai rodytis teatruose.

Nelabai senai buvo suprasta, 
kad žmogaus maiste reikalinga 
turėti riebalų, baltymų, krak
molo ir druskų. Po ilgiausių 
tyrinėjimų buvo surasta įvai
rios maisto dalys, kurios pava
dintos “vitaminais“. Tų vitami
nų visos ypatybės nežinomos.

Naujas vitaminas, išradėjų 
pavadintas “factor H“, liko pri
dėtas prie surašo tų nesupran
tamų maisto dalių, kurios rei
kalingos gyvulių normališkai 
sveikatai ir augimui. Naujas 
vitaminas randasi kepenyse ir 
kiek nors džiovintame piene, ir 
kiek iki šiam laikui žinoma, yra 
būtinai reikalingas maistas 
kaikurioms žuvims, ir be kurio 
jos išnyksta.

Naują vitaminą surado C. M. 
McCay, F. C. Bing ir W. E. Dil- 
ley iš Cornell Universiteto. Jie 
per ilgą laiką bandė sužinoti 
kodėl kaikurioms žuvims duo
dama tik kepenys. Jie augino 
vašilius ir bandė duoti maistą 
su įvairiais vitaminais, maistą 
be vitaminų ir tik džiovinto

je. žuvys išnyko, bet kurios 
gavo džiovinto pieno ilgiausia 
išgyveno. Galų gale, kepenys 
buvo duotos žuvims, kurios pa
siliko, ir jos ant syk atsigaivi
no. Tas tyrinėjimas aiškiai pa
rodė reikalingumą ir svarbumą 
to, kas yra rasta kepenyse, bet 
kuris iki šiam laikui pasilieka 
be vardo. (FLIS).

Pirmas garinis laivas 
per Atlantiką

Gegužės 24 d., 1819 m., lai
vas “Savannah” išplaukė iš Sa- 
vannah, Georgia, į Liverjiool. 
Tai buvo pirmas garlaivis per
keliavęs per Atlantiko okeaną. 
Ėmė 22 dienas perplaukti.

[FLIS]
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Pirkit nuo mun, uleelto kai
nomis. Copper coli rasinis 111- 
dytuvaa virtuvfl« boileriui. 
$6.86 Klauskite Pono Masti.

Pcoplea Plambing A 
Heating Supplf So.
400 Mlkvankee 'Avė., 

461 N. Hulnted 8t.
Hsymvket 0076—0076

Skauduliai i
Pagydomi tuoj. Išvengia 
autuvo spaudimą.
Aptlekoae, autuvo ir (lept, 

krautuvėse 35c.

•DlScholl’s
%iną-įpads

UždCklto 
vien;}—4 

skausmo ntrf

Porcelinis Tub Speedwasher

Ūmi mirtis patiko p-ią žiau- 
gienę. Ji urnai susirgo ir buve 
padaryta pavojinga operacija ir 
nors daryta visos pastangos jos 
gyvastį išgelbėti, bet nepasise
kė ir trečią dieną po operacijos 
ji pasimirė. Ji yra antroji iš 
lietuvių patekusi i naująją li
goninę, kuri randasi arti lietu
vių distrikto.

Apart dviejų lietuviškų teat
rų, kurie savininkais yra p. p. 
J. Pivoronas ir J. Aukselevičius, 
mes dar turime ir “lietuviškas 
sorkes“. J teatrus einair rei
kia mokėti įžangą, bet sorKes
ei 88 .  „ I, — —

gi pasakė, kad esą salima duo
ti klausimus ir jis esą sutinkąs 
kad ir per naktį diskusuoti į- 
vairius klausimus. Tad jo ir 
paklausta, kaip Julius Daubaras 
gali žinoti apie Lietuvos kali
nius, jei jis pats sėdi Maskvoj, 
pas komisarus. Bet vieton at
sakymo, pasipilė “Keleivis“, 
Michelsonai 
žiai ir 
kelionių 
nai 
kui 
nepatiko ir kad jis jokiu būdu 
nepajėgia jį atsakyti. Viskas, 
ką jis pasakė, tai kad jis tu rys 
laišką ant stalo ir kad jam pil- 

neva na’ tikys. “Palaiminti yra ti- 
jr jų kintieji“, bet tie, .kurie aklai 
gįrč netiki Maskvai -ąmrnalė, kad 

kitus I klausimų tokiam “kalbėtojui“
1 neapsimoka ir duoti, nes visgi 
gaila žiūrėti besikankinančio 
žmogaus.—Liudvinavo Petras.

Tol. Boulevard 0214
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai 

M. YUŠKA & CO.
1604 So. Paulina St., Chicasro, III.

SUTAUPYK PUSĘ 
DABAR!

leivio“, kuris sako, kad aukos 
toliaus Brooklyno nenueina. 
Esą jis turys “dokumentą“ iš 
Lietuvos nuo Juliaus Daubaro, 
kuris parodas, kad aukos pasie
kiančios kalinius. Po prakalbos

OiaYraTvirtumas!

VELTUI I)ahar
Gausite High - bąli 
stiklą 25c. vertės 
veltui prie kiekvie
no keno Pilzen- 
baur. Gaukit tą 
stiklą šiandie.

THE PU 7FMBBAU C0-- CHICAGO

Specialia pasiūlymas vertelgoms.
Phone Haymarket 8335

XTTTTYYTTTYXXXXXJarXXXXXXX

pasipilė
Grigaičiai, Gegu- 

visas bolševikiškas 
žodynas, kas pil- 

parodė, kad Jankaus- 
tas klausimas labai

H.V j 
yra 
inu

$i!5 
$15 
siu

Laike gegužio menesio tiktai 
Skyrių ofisuose tiktai!

Visas darbas užsakytas gegužio mfinc- 
bus atliktas pigiomis kainomis. Tai 
perstatoma VIENODŲ KAINŲ Sisto- 
inusi} aptelinkių Dental Ofisų.

SKYRIAUS OFISAS
180U S’. Halsted St.

Dantų Setu* už y^
80158 
BCtiH 
ec tau

$12.50 
$7.50 

$5

VEIDAS
PRIPIL

DOMAS— 
JIE TURI 

TIKTI
(leriauslH auksini* darbas už ’/j
Geriausios Auksines Crowns __  $2.50
Geriausi Auksiniai Fillings .... $2.50 
Geriausi Auksiniai Tilteliai .— $2.50 
Alloy Fillings ...... .. . ....... —. $1

i Siduin-inat Filųir* ...........................60c
vaiyniKH dantų A -į 50tf
Afų Kainų m FmiJ(tOX musų didžiamjam 

ofise. DIDYSIS OFISAS įsteigtus 23 me
tai atgal.
THE HAYES DENTAL OFFICES 

Ine. 
DR. T. T. W()()LLENS, Pres. 

326 South State St. 
I’hone ilarrlson 0751

$5 
$5 
$5 
$2 
S 1 
Įsi

Puikiausia
Skalbykla

Pigia
Kaina

Keturkampis
Tub Agitator

Typo

VELTUI demonstravimas
jūsų namuose

Šaukit Randolph 1200, Local 66 arba 535

“T7 C0MM0NWEALTH EDISON Q

JIlectric shopo
H W "

72 Wėst Adams Street
4562
2618 
3935

Broadway
Milwaukee Avenue
W. Madison Street

4834 So. Ashland Avenuc 
852 West 63rd Street 

2950 East 92nd Street 
11116 Sb. Michigan Avė.

Užrištomis Akimis Mokslinis
Bandymas Vadovaujančiu Cigarefu,PoniaEMILY POST

Išrinko
“Asmeniniai, aš niekuomet neturėjau tabako 
skonio. Daugumas cigaretų degindavo mano lie
žuvį ir priamardindavo mano burną. Vienatinis 
laikas kuomet aš lykydavau, tai tik dėl drau
gingumo, kuomet turėdavau svečių savo namuo
se ir pasidėdavo savo cigaretus į šalį, tuomet, 
suprantama, ir aš užsirūkydavau vieną.
“Man išrodo absurdu, kad likau išrinkta daryti 
bandymą užrištomis akimis., galbūt, kad nebū
dama nuolatinė rūkytoja, mano skonis link ci
garetų yra labai jautrus, nes abelnai cigaretei 
padaro mano burnoje kartumą.
“Bet aš labai nusistebėjau kuomet dasižinojau, 
kad aš išrinkau OLD GOLD, nes jie yra labai 
dailus, neatsiduoda ir turi malonų skonį. Dabar 
aš lengvai suprantu, kodėl Old Gold cigaretei 
visuomet randasi pas mane cigaretų skrynutėj 
ir ji vis yra jais dapildoma.”

Padaryti iš širdžių lapų 
tabako išdirbystės

MRS. EM1LY POST (MRS. PRICETOST)
Autore “ET1QUETTE” ir autoritetS tarpininke socialiu įpročlose

Vien tiktai širdys lapų iš tabako išdirbystės yra 
tinkamos dėl Old Gold.

t

T-ai vra Hvarbiaunl priežastis “kodėl 
oera nei vieno sukosčjimo ir vežimų 
išrūkius.” . ...... , .O koks yra vien (ik tabakas! lai 
visa istorija OLD GOLD kaip me

dalis skonio. Padaryti iš “golden- 
ripc” širdžių lapų tabako irdirhys- 
tės, tamsoje jus negalit rasti jokio 
skirtumo.

DAILESNI IK GERESNI - NESU KOSĖSI IR VEŽIMĄ IŠRŪKĘS

Lietuviškos rolės dėl gro- 
jiklių pianų atpigintos. Vo
leliai kainavo $1.25 ir $1.00- 
Dabar po 48 c. trumpam 
laikui. Su žodžiais ir be žo
džių. \
4298 Ant Kalno Karklai Siūbavo 
4189 Aš Lietuvaitė
4859 Ant Kalnelio Trys Mergelės 
4153 Ak Likie Sveiki
4297 Atjok Berneli Vakare 
4291 Darbai
4159 Myliu'Lietuvą
4306 Kur Upelis Teka
4136 Paukšteliui
4358 šerk, tėve!} Bėrą Žirgelj 
3837 Pas Darželi trys Mergelės 
4490 Pasisėjau žalią Rūtą 
8919 Sudiev Gimtinė 
4345 Rūtų Darželis
3911 Kas Nuramins Man širdelę 
3908 Kas Man Darbo
4318 Pamylėjau Vakar ir šėriau 

Žirgeli
4483 Nedėlios Rytelj
4119 Vai Varge Varge
4316 Nesigraudink Mergužėlė
4374 Važiavau Dieną ir Žydėk Baltą 

Obelėlė
3887 O Lietuvą Numylėtą 
4126 Valia, Valužė 
3883 Vai Kalba Žada 
4305 Karvelėli Mėlinasis
4375 Viemas Kareivis 
4290 Ūkininko Prisakymas 
4331 Per Laukelį
3919 Sudiev Gimtinė 
3900 Laiškas Pas Tėvelį 
4061 Dangaus Grožybė — Waltz 
3990 Meilės Bučkis — Polka 
4059 Išdykus Mergaitė — Mazurka
4009 Kaip Linksma — Polka
4010 Klumpakojis
4079 Kvietkelė Lietuvos
4021 Molinom Akelem — Polka 
4058 Linksmi Berneliai
4020 Raudonom Lupom — Polka 
4078 Aukso ir Sidabro — Polka 
4389 Kriputis — Polka 
4043 Kauno Grožybė — Polka

Daugybė lenkiškų ir Angliškų Ro
lių katrų kainos yra tik po 19c.

Roles pasiunčiame ir į kitua mies
tus, perkant G ant sykio. Už per
siuntimą nieko nerokuojame.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St. 

CHICAGO, ILL.
KRAUTUVĖ:

Rekordų, Rolių Pianų, 
Victrolų, Radio, Gaidų.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

‘ padaryt, ioj; kitiem patiktum^ 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už« 
metimas yra daromas ir jums.

Litterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emalės —• tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba: Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert P bar macai Co^ Saint 
Levis, U. S. A.

Šame 
Prie© 

tor over 35 years 
JJg ounces tor

ŪSE LESS 
than of high 
priced brands

MILLIONS OF POUNną 
USED BY OUR GOVern°“
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POLITINĖS PARTI
JOS AMERIKOJ I

Jeffersono republikonų, mes 
šiandien turime dar gyvuojan
čią Demokratų partijų, kuri 
tais laikais buvo įsteigia ir tais

Politinė jėga Suv. Valstijose 
nuolatos svyruoja tarp dviejų 
didžiausių politinių partijų, bū
tent, Republikonų ir Demokra
tų. Europiečiams yra sunku 
suprasti skirtingumą tarp Re
publikonų ir Demokratų parti
jų Amerikoje, nes Europoje 
jKUtijų vardai maždaug 
paliečia tų partijų pamatinius

laikais gavo savo vardą.
Ši Demokratų partija valde 

Suv. Valstijas beveik visą lai
ką iki 1860 metų. Jos didysis 
vadas buvo generolas Jackson. 
Demokratų partija gavo dau
giausia paramos iš mažų ūki
ninkų ir darbininkų ir iš tų pi
liečių, kurie norėjo, kad butų 
dauginus demokratiškos kon
trolės valdžioje. Jie pabrėžė

dėsnius. Vienok neima jiems kiekvienos atskiros valstijos 
ilgai susipažinti su dalykų sto- teisę prižiūrėti savo reikalus ir 
viu Amerikoje, ir suprasti, kad jie nenorėjo apsaugojamojo 
Demokratų partijos sekėjai nė- muito.
ra vieninteliai globėjai denio- Priešininkai šitos partijos, 
kratijos principų Šiame krašte, kurios didžiausi vadai buvo 
ir kad Republikonai nėra vie- Henry Clay ir Daniai VVebster, 
nintėliai, kurie paremia repub-1 stojo už Amerikos konstitucijos

(Pacific and Atlantic Photo 1likoniškus principus, ir kad abi 
didžiausios partijos stoja maž
daug už vienus ir tuos pačius 
dalykus.

Vietiniai amerikiečiai pilnai 
supranta šį neaiškumą arba ne
tobulumą ir jie lengvai pažysta 
tuos, kurie priklauso prie De
mokratų partijos, rašant žodį 
“Democratic” su didele raide 
“D", taip pat rašant žodį “Be- 
publican” su didele raide “R”. 
O kuomet kalba apie tuos, ku
rie remia demokratiška ir re- 
publikonišką valdžios formą, 
tai jie naudoja mažas raides. 
Jėigu žmogus stengtųsi studi
juoti šių partijų praeitį ir iš 
jų įsteigimo bandytų gerinus 
suprasti, tai dar daugiau liktų 
sumaišytas, nes jis surastų, jog 
buvo laikai kuomet dabartiniai 
Demokratai vadindavosi Repub- 
likonais.

Politiškai, c?, v. Valstijos pa-l 
veldėjo daug iš Didžiosios Bri
tanijos. Pradžioje nepriklauso
mo gyvenimo, partijos buvo čia 
susigrupavusios maždaug taip 
kaip ir Anglijoj. Čion buvo 
partijos, kurios vadindavosi į 
Whigs ir Tories. Toęies reąi-

i liuosą sutaisymą, apsaugojąmą- 
jį muitą, ir vidurinius pageri
nimus.

Kitas didelis faktorius, kuris 
, turėjo savo didelę politikoje į- 
' tėkmę, buvo ’ tautiško banko 
l klausimas. Demokratai prieši
nosi centralizavimui bankinių 
interesų, ir šis klausimas buvo 
nesenai išrištas įsteigiant Fe- 

’ deral Reserve System.
Partija, kurią dabar vadinam 

Republikonų, išsivystė laiku, 
kuomet vergija buvo panai k in-1 

į ta, per Civilį Karą, kuomet vi
si negrai buvo paliuosuoti. Agi
tacija prieš negrų vergiją buvo 
labai smarkiai varoma šiauri
nėse valstijose ir tas privedė, 
prie politinių jėgų perkeitimo, i 
1860 m. naujai sutvertoji Re-; 
publikonų partija, pasinaudoda-1 
ma skylimu Demokratų partijos 
eilėse, išrinko Abraham Lin
coln prezidentu. Tuomet sekė 
Civilis karas, o įx) to karo De
mokratai, kurių didžiausia jėga 
ir skaičius buvo sumuštose *pie- į 
tinėse valstijose, nebuvo prie-į 
leisti prie valstybės darbo per 
ilgą laiką. Bet kaip tik kari
nis ūpas atslūgo, Demokratai 
vėl paėmė savo vietą kaip vie-

P-lė Hazel Jackson iš ilagers- 
town, Ind., kuri tapo išrinkta
Gegužės karaliene Indianos uni
versitete.

laikais pasirodo tų dviejų par
tijų tarpe, yra muitas. Repub- 
likonai stovi už augštą apsau- 
gojamąjį muitą, kurie apsaugo
tų Amerikos produktus prieš 
pigesnius padarytus svetimose 
šalyse produktus. Demokratai 
stovi už muitą vien tik dėl į- 
eigų, o ne dėl apsaugojimo.

Nuo laiko, kuomet Suv. Vals
tijos išsisteigė, daug mažų par
tijų sutverta, bet nei vienai iš 
jų nepasisekė įsigyventi šalyje. 
Socialistai įėjo į politiką Suv. 
Valstijose prieš’ 20 metų, bet 
nelošė svarbią rolę politikoje.

' Stipriausias bandymas paimti 
politinę jėgą hi Republikonų ir 
Demokratų partijų būva pada
ryta partijos, kuri vadinosi sa
ve populistais. Ji prasidėjo de
vyniolikto šimtmečio pabaigoje. 
Populistai rėmė liuosą mušimą 
sidabro, arba kaip Europoj va
dintas “bimetalizmas”, laips
niuotą Jeigu mokesnį (tas da-
bar yra), ir valdžios nusavini
mą gelžkelių, telegrafų, ir tele
fonų. Vienas iš įdomių atsiti- 

! kimų Amerikos politikoje buvo 
t taip vadinamos 

r apie 1850 
m. Jos tikslas buvo priešintis

apie įsteigimą dviejų ddižiųjų pRsirodymus 
partijų,, gal parodys pamatinį ,..Amerikos partij()s 
}M)litinį skirtingumą tarp jų. Į 
Vienok yra labai sunku daryti
bendrus paaiškinimus šiame da
lyke. Republikonų ir Demokra
tų partijos turi tarp savo na
rių žmonių, kurių nuomonės la
bai skiriasi. Pav., yra progre
syvus Republikonai ir konser
vatyvus Republikonai; progre
syvus Demokratai ir konserva
tyvus Demokratai. Vienintelis 
aiškus skirtingumas, kuris šiais |

Skausmas iš 
Pūslės 

Trobelių
Greitai Praša

linamas su
SANTAL 

MIDY
Capsules 

Parduodama 
visose 

vaistynėse

katalikų įtakai politikoje, prieš 
imigrantus, ypač vokiečių ir ai
rių kilmės žmonės. Partija įgi
jo vardą “knovvnothings” (nie
ko nežinantieji). Yra sakoma, 
kad šis vardas liko įgytas to
dėl, kad partijos nariai į klau
simus apie politinę organizaciją 
visuomet sakydavo, kad jie “ne
žino”. Ši partija, 1864 metais 
kontroliavo keletą valstijų ir 
1856 m. jų kandidatas į prezi
dentus gavo didelį skaitlių bal
sų. Bet ši “knovv-nothing” 
partija niekais ir užsibaigė. 
Viena iš paskutinių pastangų 
atimti vadovaujančią rolę iš 
dviejų didžiausių partijų buvo 
padaryta ]X> vadovyste Theodo- 
re Roosevelt. Toji partija bu
vo vadinta progresyvių partija, 
kuri nesenai išnyko. Dabar vėl 
pastangos yra daromos kitas 
partijas iškelti aukštyn.

(FLIS).

Moters 
Giria 

Ši
Toniką

Ponia Lean Gray, 179 Battery St., 
Winnipeg, Canada, sako: “Dar neat
sitiko nei sykio, kad Severa’s Regu- 
lator nesirastų mano namuose. Aš 
suradau, kad jos pagelbsti ir labai 
užganėdinančios.”
W. F. SEVERĄ COMPANY

Cedar Kapids. lowa.

SVNEP4JS.YtGLIlATOh.

davo karaliaus paskirtus Britų 
gubernatorius. \Vhigs stovėjo 
už asmeninę laisvę ir jie prie
šindavosi centralizuotam auto
ritetui. Revoliucijos periode 
Whigs buvo žinomi kaipo pat
riotai, o Tories, kurie rėmė Bri
tų valdžią, vadindavosi lojalis- 
tai. Šis senas Britų paveldėji
mas liko perkeistas, kuomet 
Suv. Valstijos gavo savo nepri
klausomybę revoliucijos kare.

1787 metais, kuomet federalė 
konstitucija liko primta, įvyko 
naujas pasiskirstymas partijų 
tarpe. Būtent, atsirado fede- 
ralistai ir anti-federalistai. Fe- 
deralistai rėmė stiprią tautinę 
valdžią, anti-federalistai gi no
rėjo įsteigti liuosą valstijų kon
federaciją. VVashigtonas, nors 
į politines partijas ne.tikėjo, 
vienok buvo linkęs prie federa- 
listų. Bet tas jo nusistatymas 
nesulaikė jį nuo priėmimo Į sa
vo kabinetą Thomas Jefferson, 
kuris buvo anti-federalistas ir 
nepr i k la 11 somy bės dek lerac i j os 
autorius. Su laiku anti-federa- 
listų partija, Jeffersonui vado
vaujant, tapo republikoniška ir 
kaipo tokia ji lošė vadovaujan
čią rolę Amerikos gyvenime pei 
porą gentkarčių.

Kuomet karas prieš Didžiąją 
Britaniją užsibaigė 1812 me
tais, federalistų partija išnyko, 
ir Republikonų partija susiskal
dę į keletą dalių, besekant 
skirtingus vadus. Prezidento 
rinkimuose, 1824 metais, Re
publikonai turėjo nemažiau 
kaip keturis kandidatus į pre
zidentus. Ir iš vieno iš šitų 
srovių, radikališkiausios dalies

j na iš didesniųjų šalies partijų. 
Ir praeitam šimtmečiui baigian- 
ties beveik kas du metu jie val
do. Tai yra Republikonai per| 
du metu užima pirmą vietą, o 
po jų sekdavo Demokratai irgi 
dviems metais ir t.t.

Ši trumpa istorinė peržvalga j
i-------------------------- —■■- ——*•I

IOLD GOLD I
JUOKAI

Maža mergaitė (jaunamariefj: 
“Tu man visai beišrodai nUVargU- 

^i?”
Jaunamartė: “O kodėl ašturėčiau 

išrūdyti nuvargusi, mano miela?”
Maža mergaitė: “Aš girdėjau, kad 

mama tėvui sakė, kad tu vis bė
giojai paskui poną Goldmore mėne- . 
sių-mėnesius.”

Miss Bizzi: “Aš girdėiau malonią 
žinią, kad tamsta apsivedei. O’Brien, 

į ir aš tikiu, kad tamsta ir Brigita 
neturit daug skirtingų nuomonių.’’

O’Brien: — “Mes skirtingų nuo-1 
monių turim daug, bet aš savo nuo-1 
monių jai nesakau.”

...Bet — rūkykit Old Gold cigare- 
tus — Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi. šiame laikraštyje telpa Old 
Gold cigaretų komiški skelbimai, 
piešti žinomo piešėjo Briggs. Pasi
žiūrėkit, perskaitykit ir dasižinoklt, 
kad “Išrūkysi vežimą ir kosulio ne
turėsi v

MŪRINIS arba MEDAIS 
. i

A imobčti — kiti lengvais Ii- 
*P I U mokėjimais į 24 mėnesius 
Musų speciališkurnąs yra budavoji- 
mas mūrinių ir medinių garadžių vi
sokiu stylių ir ryšių.

Pakeliame namus, padedame konk- 
ryt pamatus. Visoks cementinis dar
bas, perdirbame porčius ir sunpar- 
lorius. Mielu noru priduosime ap- 
skaitliavimą ant pareikalavimo—be 
užmokesties. Mes einame visur, Chi- 
cugoje ir į priemiesčius. Prisiyskite 
savo vardą, adresą jeigu norite in
formacijų.
Vardas ......................~................. ........
Adresas ..........................-......................

TEISINGAS 
PATARNA

VIMAS
Perkam, parduo-’| 
dam ir mainom na
mus, lotus, fannas, 
taipgi ir visokius 
biznius.

C. P. SUROMSKI & CO.
Real Estate

3352 S. Halsted St. 
Phone Yards 6751

Quality Construction Co. 
Nortb Shore ofisas ir Yardai 

119 Chicago Avė. 
Tel. University 3950 arba 

Rogers Park 8270

i.

KAIP SENAI
* • Xm * ■ •' I '< •

yra nuo atlankymo savo 
giminių ir draugų bile 

vienoje šių vietų
ITODEL nesuplanuoti kelionės dabar? Arba užkviesti 

giminės, kad atlankytų jus?
North Shore Linijos traukiniai išeina iš pat “širdies vi- 
durtniesčio” stoties kas valandų j Mihvaukee, Kacint* 
ir Kenosha. O dar tankiau j kitus miestelius (žiūrėk 
surašą). Kaina yra pigi. Nėra susigrūdimų kelyje, kad 
kas jus trukdytų. Važiuokit taip anksti, kaip jums pa
tinka; grįžkit patogiai bile kokių valandą.
Parankios stotys patarnauja į žinomą Skokie Valley, 
kuri yra žinoma savo forest preserve ir golfo lauku. 
Puiki kelionė į St. Mary of the Lake, Fort Sheridan, 
Great Lakęs, puiki kelionė j apielinkes Fox Lake arba 
į pietinę VVisconsin “Ežerų žemę” arba j kitas gražias 
vietas iš North Shore Stočių, padaro puikių dienos ke
lionę bile kokiam šeimynos nariui.
Jei jus gyvenat netoli Rapid Transit Linijų (L) jus ga
lit važiuoti tiesiai j North Shore Linijos Stotį. Randasi 
šešios parankios stotys South Side “L” ir dar su pri
dėjimu sekamų stočių, 223 S. VVabash Avė. (VVabash ir 
Adams), Nirth Side Stotis prie Grand Avė., Wilson Avė. 
ir Howard St. ant “L”.

Motor Coach Sujungimai
Reguliaris motor coach patarnavimas susijungia su 
North Shore Linijos traukiniais VVaukegan arba Liberty- 
ville j,—
Fox Lake Antioch
Chanel Lake Lake Vilią
McH^nry Deerfield

Lake Zurich Wauconda 
VVoodstock Gurnee
Northbrook Techny

Iš Kenosha motor coach eina j Powers Lake, Silver 
Lake, Paddoėks Lake, Twin Lakęs ir I^ake Geneva.
Kur tik jus norit važiuoti, tik telefonuokit Central 8280 

ir jums maloniai bus suteikti nurodymai

Nortli Shore

The Outing and Rccreatlon Btireeu 
prie 12 W. AdimiH Ht., turi depąrt- 
meuti) telkiniui veltui informacijų 
apie visokiu* išvažiavimus 1OO mylių 
tolumo nuo Chlcitgon. Ekspertui pa
gelbės jums nuplanuotl patogių ir 
pigiu kelionę, viena dieną, Havaltę 
arba klek tik norit laiko. Gau*it pll- 
na* Informacijų* apie žuvavlmą, pa- 
*1 valkACIoJiina, laiveliai* pasivažinėji
mą, golf, vaizdų apžiūrėjimą arba ki
tokį pa*ilinkHinlnlnią, kiekviename 
miestelyje arba prie ežerų kur dave- 

* I.lnljo* traukiniai.
Slo* informacijos telkiamo* veltui. Te- 
lefonuoklt State 0080 arba ut*llan- 
kvkit | Biurą. Daugeli* žemlaplų ir 
ilhiMtruotų knygučių duodama veltui.

Veltui “Outing 
Patarnavimas

Mihvaukee 
Racine 

Kenosha 
JVinthrop Harbor 
Zion
H^aukegan

North Chicago 
Lake Bluff 
Lake Forest 
F t. Sheridan
Highvood 

Highland Park
Ravinia 
Glencoe 

Hubbard JFoods
JFinnetka

Kenihvorth 
H^ilmette

Libertyville 
Mundelein 
Northfield 
Glenayre

i Briergate 
JFoodridge

Chicago North Shore & Mihvaukee Railroad Co.
The Road of Service

Downtown Station: 223 So. VVabash Avė. Uptown Station: VVilson and Broadway 
tlovvard St. “L” Station

Telephone Central 8280
Outing and Recreation Bureau—Consolidated Ticket Office, 72 W. Adams Street

750918

UNIJOS 
GAMINIS

MOKYKLOS NURSK, 
SAKO, KAD VISOS 
MERGINOS TURĖ

TU ŽINOTI ŠITA

KALBĖDAMA aukite* nė* mo
kyklos merginom* apie aimo- 
niną higieną, patyrusi d i* t rik
to nur«4 nasaki:

"Visna pagrindinių taisyk
lių dėl merginų sveikatos, rei
kia užlaikyti sistemą norma
liame stovyje. Normali* mank- 
itinimas ir dieta turi būt var
tojama. Esant reikalui yra 
naudinga vartoti nujol, nes jis 
nekenkia sveikatai. Ypatingai 
merginoms yra momentų, kuo
met nujol turėtų būti varto
jamas. Paimk iaukitą kiek
vieną vakarų. Jos nepadarys 
nesmagumo.**

I Nujol galit vartoti nežit> 
rint kaip jus jaučiatės. Kiek
viena moteris privalo turėti 
outel| namie.

— yra tinkama 
kaina mokėti

už gerą 
dantų 
mostelę

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

GERUMAS
GERUMAS padarė kad Biue Kib
iam duugiautda Amerikoje j ft par
duodam a ir geruma* toliau tą 

' daro. Amerikon milionai perka
Blue Ribbon. dėlto, kad juo gali 
panltlkžtl. Čia dedama didtiauHt 
gabumai prie geriausio* medžią- 
iroR — o viską* nuolato* po la
boratorijų kontrole. Tai Blue 
Ribbon! įpakuota 3 sarai i keną 
— ir garantuota. Pirkite Bluc 
Ribbon Alandie.

Blue Ribbon 
MaltExtract

Paprastas arba apyBiais 
paskanintas 

Dastatomas per 
PREMIER MALT SALES 

COMPANY,
720 No. Michigan Avenue, 

Chicago, III.
Phone: Whitehall 7807

Gaukite šią

Feen;a;mint
Liuosuotoją 

Jus kramtysit 
Kaip Gumą

> i Soknis Tik 
Mėtos

'jįonik
For Cuts and Wounds

A paisai gokit ažsikritimo! 
Gydykit kožną žaizdą ar
ba jsibrčžimą su šiuo ne
nuodijančiu antiseptika.

i Zonite užmu&a bakterijas.
Ir iitydo.

LISTERINE
Lena 
Audeklo
Siųskit 10c su kuponu!

Dykai Virimo Knyga!
Knygo* Dy-HiųMklta kuponą dėl Virimo 

kai, kur telpa vir# 200 patarimų *ka- 
nių valgių ir saldainių.

Il’remlrr Malt Co. Dept. A—433 ■ 
720 No. Mlchigan Avė., Chicago, III. |

I Pridedu 10c kaipo pilną užmokCjimą I 
Už kurį prUiųak'.te man dykai Lena .

| Audeklo Lėle—gatavai ilkirptą kini- I 
’ Simui. 15 colių aukžėio) |

1 Dėkite X čia dėl KNYGOS I ] |

by
Lembe** Phaetneca! Co., Seiitt Lamu*, U. S. A.

Vardas

Antrašas
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PROF. MILIUKOVAS — LIETUVOS PRIEŠAS 
. AR DRAUGAS?

Amerikoje dabar lankosi garsusis “senosios Rusi
jos” politikos veikėjas ir tarptautiniai žinomas istorikas, 
profesorius Pavel Nikolajevič Miliukov. Ryto vakare 
jisai laikys Chicagoje (Ashland Auditorium svetainėje) 
paskaitą tema: “Dabartinė Rusijos padėtis ir artimiau
sieji jos keliai”.

Pakalbėti apie jį tenka jau vien dėl to, kad ateityje 
jisai gal būt dar suvaidins nemenką rolę Rusijoje. Juk 
bolševizmas yra laikinas reiškinys, — taip, kaip, sakysi
me, buvo laikinas reiškinys “jakobinizmas” didžiojoje 
Francijos revoliucijoje. Kas ateis po bolševizmo Rusijo
je, dar sunku šiandie atspėti. Bet jeigu Rusijai yra lem
ta toliaus vystytis panašiai, kaip vystėsi kitos šalys, per
gyvenusios revoliucijas (o kodėl ji turėtų būt išimtis?), 
tai prof. Miliukovas arba ta Rusijos visuomenės srovė, 
kuriai jisai vadovauja, dar gali užimti svarbią vietą to 
krašto gyvenime.

Pavel Nikolajevič Miliukov yra žinomas, kaipo kon- 
stitucionalistų-demokratų (arba “kadetų”) partijos va
das. Jisai buvo typingas rusų liberalas. Kaipo atstovas 
buržuazijos tokioje valstybėje, kurioje šeimininkavo 
dvarininkų luomas kartu su biurokratijos viršūnėmis, 
jisai buvo opozicijoje valdžiai. Bet jo opozicija buvo 
baili ir be energijos — kaip ir ta buržuazija, kuriai ji
sai atstovavo. Senoji Rusijos buržuazija buvo ekonomi
niai silpna, kadangi stambioji pramonė Rusijoje buvo 
daugumoje įsteigta užsienio kapitalistų ir valstybės pi
nigais. Ta buržuazija, be t,o, neturėjo jokių savo tradi
cijų iš praeities. Todėl ji nemokėjo ir nedrįso kovot prieš 
valdžią net dėl savo reikalų. Pastebėtina, kad platus li
beralizmo judėjimas Rusijoje pirmiausia kilo “zemstvo
se”, provincijos atstovybėse, kuriose vadovavo vidutinė 
ir žemesnioji bajorija, o ne pramonės ir prekybos cent-
ruošė.

Karingas nusistatymas prieš despotišką carų val
džią reiškėsi tiktai besimokinančioje buržuazijos jau-1 
nuomenėje — studentijoje, kurios eilėse, beje, radosi 
nemaža jaunimo ir iš kitų visuomenės klasių: ūkininkų, 
smulkiųjų valdininkų, laisvųjų profesijų (inteligentų) 
ir t. t.

Del Rusijos buržuazijos silpnumo ir politinio nesu
brendimo buvo ištižusi ir ta liberalinė partija, kuri jos 
reikalams tarnavo. Ji, tiesa, davė Rusijai visą eilę pir
mos rųšies oratorių (pav. Rodičevą, Maklakovą ir k.) 
ir rašytojų, bet ji negali pasigirti nė vienu stambiu po
litikos darbuotoju, nė vienu tikru “valstybės vyru”. Di
džiausias kadetų vadas, p. Miliukovas, irgi buvo dau- 
giaus kalbėtojas ir rašytojas, negu veikėjas. Kaip jisai 
pats žiurėjo į savo partijos rolę cariškoje valstybėje, ro
do charakteringas jo posakis, pavartotas Londone lai
kytoje prakalboje (1906 ar 1907 metais): “Mes esame ne 
opozicija Jo Didenybei, bet — Jo Didenybės opozicija!”

Karo metu Miliukovas karštai stojo už tai, kad Ru
sijai butų atiduotas Konstantinopolis, kurį Santarvės 
valstybės buvo slaptai pažadėjusios jai. šito imperialis
tinio tikslo jisai neatsižadėjo nė po to, kai vasario-kovo 
revoliucija nuvertė caro valdžią. Būdamas pirmose re
voliucinėse valdžiose užsienių reikalų ministeriu, jisai 
laikėsi įsikabinęs to slaptojo Francijos ir Anglijos, paža
do ir nenorėjo nė klausyti apie taiką “be aneksijų, be 
kontribucijų ir su tautų apsisprendimo teise”. Todėl 
Petrogrado darbininkai (vadovaujami socialdemokra
tų) privertė jį pasitraukti iš valdžios.

Bolševikams įvykinus ginkluotą perversmą, iš Rusi
jos turėjo bėgti ne tik Miliukovas, bet ir revoliucionie
riai, kurių pastangomis tapo pašalintas carizmas. Kade
tų vadas apsigyveno vakarų Europoje ir užsiima rašy
mu ir paskaitų laikymu, kiek iš rusų emigrantų spau
dos matyt, p. Miliukovas per šiuos trėmimo metus pasi
darė pažangesnis. Jisai jau nebesvajoja apie monarchi
jos atsteigimą Rusijoje arba apie žemės grąžinimą bu
vusiems savininkams; nebereikalauja jisai jau nė Kon- 
stantinopolio Rusijai. Bet į atsiskyrusias nuo Rusijos
tautas — Lietuvą, Latviją ir Estiją jisai, kaip matyt, musų mokslus; einančiam jauni-
dar vis tebežiūri senomis rusiško liberalizmo akimis: mui priklauso jo tėvams, kurie,

Užsisakymo kaina:
Chicagoje — paltu:

Metams _____________ _ . $8.00
Pusei metų .............   4*00
Trims mėneriams_______ 2.50
Dviem mėnesiam___ 1,50
Vienam mėnesiui .75

Chicagoje per iineiiotojusi
Viena kopija —____________ 3c
Savaitei_____ _ ___ 18C
Minesiul___ ___ „ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago
je, paltai

Metams----------- ----- - $7.00
Pusei metų--------------_8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem mėnesiams - ------ 1.25
Vienam mėnesiui_______ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
[Atpiginta]:

Metams ...... ™— ..........  $8.00
Pusei metų --------- -------- _ 4.00
Trims minėsianti-----—  2.60•
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

jisai mano, kad tos tautos negalėsiančios laimingai be 
savo “užtarytojos” gyventi ir anksčiaus ar vėliaus vėl 
gryšiančios po Rusijos valdžia, šituo, punktu lietuviams 
bus ypatingai įdomu išgirsti p. Miliukovo nuomonę, 
idant jie iš anksto galėtų numanyti, draugas ar priešas 
Lietuvai bus Rusija, kuomet jos priešakyje atsistos bur
žuaziniai liberalai kadetų typo (jeigu taip atsitiks).

Bolševikai Lietuvą “myli”, kaip žinoma, tiktai dėl 
to, kad jie neįstengė jos praryti. O kažin kaip Miliuko
vo vadovaujamieji liberalai?

Musų Jaunimas
Dažnai girdisi vaitojimai, 

kad musų jaunimas virsta ame
rikonišku, ir kad ateinančios 
lietuvių gentkartės užmirš savo 
lietuviškųjų praeiti. Nurodoma, 
kad tas jaunimas didumoj var
toja išimtinai anglų kalbų, o 
dažnai pasitaiko ir taip, kad lie- 
tuvių kalbos visai nepažįsta; 
kad anglizuoja savo pavardes, 
nedalyvauja lietuvių iškilmėse, 
nesirodo musų koncertuose, te
atruose, ir panašiose pramogo
se. žodžiu, ištautėja.

Tie visi ištautėjimo simpto
mai yra aiškiai matomi, ir jei
gu pasitaiko išėmimai, tai ne
galima užginčyti, kad didumoj 
tie musų vaitojimai turi realio 
pagrindo.

Priėmus faktus taip, kaip jie 
pasireiškia, pravartu yra pana- 
grinėt priežastis tokio musų 
jaunimo nusistatymo. Ieškant 
gi priežasčių pastatysime klau- 

' sima: kų mes seni ateiviai da- 
į vėmė čia gimusiai gentkartei, 
kad ja patraukus prie lietuvys
tės—kad ji galėtų pamylėt, pa
sididžiuot?

Musų tautiškas himnas skel
bia, kad Lietuvą-tėvynė musų 
yra didvyrių žemė, ir kad iš 
praeities tos tėvynės sūnus sau 
tvirtybę semia.

čia daroma aliuzija paliečia 
viduramžio laikus— Rimgaudo, 
Gedimino, Keistučio, Vytauto 
laikus. Bet ir tų.,senoji praei
tis nepriseina — naminiai karai 
tis epriseina — naminiai karai 
Mindaugio laikais ir Vasilkaus 
kerštai; naminiai karai Jagelos 
laikais ir pasekmės Jagelonu 
nusistatymo, kurie privedė prie 
Lietuvos pražūties ir lietuvių
ištautėjimo. Baudžiavos laikai 
teikia maža šaltinį didvyrišku
mui, ir tik nuo Aušros laikų 
randasi pavyzdžiai pavienių 
žmonių pasišventimo tautos 
kultūros ir laisves labui, ku
riais einant pasiekta Lietuvos 
nepriklausomybė.

Iškovojus Lietuvai nepriklau
somybę, laisvę, kultūrą ir kiti 
didvyriškumo diegai neišdavė 
gaivinančių didvyriškumą vai
sių. Rasta reikalingu lietuvius 
tvarkyti “geležiniu ranka”— 
diktatūra.

Taip dalykams esant, sunku 
laukti iš Amerikos gimusių lie
tuvių, kad jie semtų iš savo tė
vų dvasios savo gyvenimui nu
sistatymą—kad eitų tėvų ta
kais. Gyvendami demokratiš
koj šaly, kur pavienių žmonių, 
iniciatyva veda prie bendrų 
milžiniškų darbų įvairiose gy
venimo srityse, tas musų jau
nimas, pilnas energijos semia 
sau nusistatymą iš amerikonų. 
Ir ačiū .tam nusistatymui, mes 
girdime, kad lietvviai mo
ksleiviai pasižymi taip mokslo 
įvairiose šakose, kaip ir sporte.

Be to, tas musų jaunimas, 
nors ir anglų kalbą vartoja, 
laikosi krūvoj. Turime čia 
Lietuvių Studentų Draugiją, 
kuri palaiko “Naujienose” vie
ną puslapį aptarimui savo ben
drų reikalų. Reikia pasakyti, 
kad tas “Students’ Corner” yra 
interesingas, ir kad mums se
niems, yra įdomu skaityti tuos 
jaunuolių raštus.

Tas reiškinys yra malonus ir 
sudaro dirvą plačiam optiniz- 
mui ir duoda pagrindą pasidid- 
žiavimui musų jaunimu.

Dalis garbės, priklausanti 

didumoj patys jauni būdami 
mokyklų nelankė.

Musų moksleiviai ir jų tėvai 
sudaro musų visuomenėje gar
bingų tipų, kuriuo mes galime 
didžiuotis, ir iš kurio ateity 
sekančios gentkartės galės pa
vyzdį imti. Yra tai gražiausias 
lietuvių išeivijos žiedas— aukš- 
čiausis lietuvių dvasinis sluoga
ms.

Žemesnis sluoksnis jaunimo, 
ir jo tėvų, tai pilkoji visuome
nė be aukštesnio mokslo, bet 
dorais budais ieškanti pragyve
nimo. čia pas tėvus ar nebuvo 
išgalės, ar buvo stoka suprati
mo mokslo naudos, ir tokiu bil
du susidarė iš jaunos gentkar
tės paprastų darbininkų, amat- 
ninkų ir smulkių biznierių sluo- 
gsnis.

To sluogsnio jaunimas irgi 
laikosi savo būrio. Jis sutveria 
pasilinksminimo kliubus, rengia 
šokius ir kitas pramogas—savo 
tarpe.

Ir šitas sluogsnis, jeigu jau 
neužsipelno garbūs, negali būt 
smerkiamas. Jis yra naudingas 
viešame gyvenime produktyvis 
tipas.

Apačioje-to sluoksnio randa
me ištvirkimą -jaunimą einantį 
taku prie kartuvių ir elektros 
kėdės vedančio.

Peržvelgus tas musų jauni
mo grupes ir musų gyvenimo 
apystovas, senesnių. sudarytas, 
rasime, kad jaunimas yra daug 
prakilnesnis, negu mes patys, 
iš Lietuvos čion atvykę.

Dauguma iš musų pragyve
nome čion desėtkus metų, ieš
kodami vien savo būvio pageri
nimo. To tikslo atsiekimui, vie
ni iš musi> laikėmės pastovių 
darbų, kiti griebėmes biznio. 
Darbininkų eilėse gerbūvis pa
siekiamas taupumu, o biznieriai 
ir profesionalai dažnai ieškojo 
pelno sau, nepaisant etikos. 
Pelnagaudų sluogsnis žiba 
šiendien auksu-turtais. Jis did
žiuojasi savo pasisekimu. Bet 
kokia naudą jis sudaro musų 
tautai? Kokį pavyzdį duoda 
musų jaunimui?

Vaitojant dūliai musų jauni
mo ištautėjimo, žvilgterkime į 
jo gyvenimo apystovas ir pana
grinėkime sąlygas, kurias su
darėme palaikymui lietuvišku
mo musų jaunimo tąrpe.

Moksleiviai neturi rėmėjų. 
Jų tėvai ir jie patys siekia au
kštesnius gyvenimo siekinius 
savo jėgomis. Jie neturi lietu
viškos vietos, kur galėtų laikyt 
savo pramogas tokioje atmosfe
roje, kokią randa ipas sevetim- 
taučius.

Jauriimas žemesnio sluogsnio, 
rengdamas savo pasilinksmini* 
mus-pramogas turi ieškoti 
“Masonic Temples” ir kitas -pa
togias vietas. Mes tokių netu
rime. 

♦ )

Mes neturime net savo kny
gyno, skaityklos, muzėjaus, kur 
galima būt sužinot apie musų 
garbingąją praeitį. Neturime 
jokio kultūrinio centro net Chi
cagoje, kui’ didžiuojamės 100,- 
000 lietuvių gyventojų.

Pažvelgus į tas apystovas, ar 
nepravartu butų mums, vieton 
vaitojimo, susi rūpint klausimu 
sudaryipo musų jaunimui pato
gesnių sąlygų palaikymai lietu
vystės ir musų kultūros pato
bulinimui.

Nesenai iškėliau klausimą su
darymui ekonominio ir kultūri
nio Chicagos Lietuvių Centro. 
Ar yra kas, kas šituo klausimu

TAUTOS SĄVOKA
J. Vabalas-Gudaitis

Mes gyvename tautų gady
nėje ir labai dažnai mums ten
ka susidurti su “tautos” žodžiu. 
Dargi dabartinė Rusija, kur, 
rodos, tautiniai principai (dės
niai, pradai) neranda didelės 
užuojautos, bet ir ji suskilo į 
tiek respublikų, kiek yra tau
tybių, ir tuo budu atsirado 
Ukraina, Gudija, Armėnija, to
torių respublika, ir t. t.

Lietuvoje tautinių mažumų 
klausimas vaidina ne menką 
veidmenį, ir negalima pravesti 
dargi valstybės sienų be aiš
kaus supratimo tautinių skirtu
mų; kiekvienoje valstybėje vy
raujanti tauta stengiasi suvirš
kinti įeinančias į ją mažesnes 
tautas, nors tatai ne visuomet 
pavyksta; be to, kiekviena tau
ta siekia nepriklausomybės bei 
įsikūrimo savos valstybės, ir 
tatai* dažniausiai įvyksta, kaip, 
pavyzdžiui, matome nesenai at
siradusias naujas Pabaltijos 
valstybes, Lenkiją, čekų-slo- 
vakus, Irlantiją ir eilę kitų.

Nežiūrint į taip dažną “tau
tos” žodžio vartojimą ir reikš
mę musų gadynei, retas gali 
duoti aiškių šio žodžio apibrė
žimą, o kai kurie visai nepripa
žįsta tautybės: liberalizmo (lai- 
svamanybė, siekimas visuome
nės gerovės per nuolatinę pa
žangą, teisės keliu plėtojant 
laisvas įstaigas) šalininkai, kaip 
Mommsen ir Virchow visai ją 
atmeta, nes ji prieštarauja pir- 
mykščios žmonių visuotinos ly- 

i gybės bei laisvės principui; ki
ti, kaip pavyzdžiui, Tolstojus 
dėl etinių (dorovės mokslas; 
etinis — paremtas dorove) mo
tyvų atmeta tautybę, kaipo pa
laikančia žmonijoje egoistinius 
(siaurai asmeninis) ir neapy
kantos instinktus (palinkimus) 
kairesnieji socialistai ir bolše
vikai taip pat atmetą tautybę, 
kuri kliudo kultūros pažangai, 
sujungdama tik valdančius 
žmonių sluogsnius, kad geriau 
išnaudotų proletariatą (visuo
menės sluogniai (darbininkai), 
neturį nuosavybės, gyveną tik 
iš dienos uždarbio), kuris tau
tiniame gyvenime nedalyvauja 
ir iš jo sau jokių gerybių ne
gauna; krikščionybė, labiausiai 
Komos, taip pat nepalankiai 
žiuri į tautybę: Vienos mieste 
vyskupija savo laiške iš 17-VI 
1849 m. rašo: “Tautybė yra 
stabmeldybės liekana ir kalbų 
skirtumas - tai nuodėmės bei 
nuo Dievo atitolimo doumena”; 
be to, daug yra universalizmo, 
kosmopolizmo, internacionaliz
mo (tos trys sąvokos reiškia iš
kėlimą visos žmonijos reikalų 
aukščiau už tautos) šalininkų 
ir savaime nusistačiusių prieš 
tautybę žmonių, kurie ją laiko 
buržuazijos prietaru, arba gy
vulišku instinktu, kliudančiu, 
žmonijai susiartinti į vieną dar
bo šeimyną.

čia teorija neatatinka gyve
nimo faktams, istorija gi mums 
rodo tuo atžvilgiu dar di
desnių prieštaravimų. Dažnai 
atsitinka, kad pavienis žmogus 
kai išorinis gyvenimas darosi 
labai sunkus, pasineria į išvidu- 
jinį savo gyvenimą ir, vengda
mas žmonių, ieško savo psichi
koje (sieloje) išganymo. Pa
našiai ir tauta, kai gresia jai 
pavojus ir skurdas, lyg iš mie
go atbunda, tautiniai ryšiai sti
prėja, atsiranda tautiniai jaus
mai, bendra valia ir suderintas 
veikimas. Tokiais momentais 
ir teoretikų dauguma, nepripa
žįstančių tautybės, įsitraukia į 
bendrą sukurį, užsikrečia ata
tinkamais jausmais ir veikia 
harmoningai su visa tauta: tau
tybės obalsis iškilo prancūzų 
revoliucijos sunkiausiais laikais 
(1789 1795 m.), kai buvo 
įkurtas nacionalinis konventas 
(pranc. revoliucijos sukurtoji

butų susidomėjęs? Ar yra kas. 
kas patiektų kokį kitą, geiesnį 
sumanymų??

Tyla, visur tyla!
—J. J. llertmanavičius.

atstovybė, vykdžiusi piliečių ly-. 
gybę ir kovojusi prieš karaliaus;
šalininkus) ir pasirodė eilė vei
kalų apie tautinį auklėjimą, pa
rašytų žymių revoliucijos vei
kėjų, kaip Mirabeaus, Condors- 
cets, Brousard; taip pat ir Vo
ktoje 1897 metais, kai ji kentė
jo prancūzų okupaciją, žymus 
filosofas J. Fichte iškelia aikš
tėn tautybių principą (Kėdėn 
an die deutsche Nation 1808) 
ir per tautinį auklėjimą tikisi 
pakelti nupuolusią dvasią; da
bar po pralaimėto karo Vokioje 
vėl prasidėjo sunkus laikai ir 
tautiniai obalsiai iškyla aikštėn, 
pasirodo nauji veikalai apie tau
tinį auklėjimą prof. Er. Neu- 
ynano (1917) Kempinsky 
(1922) ir kitų.

Kitaip ir negalėjo būti: var
gingos valandos, bendrai pra
leistos, neapykantos jausmai 
prieš to vargo kaltininkus ir, 
apskritai, koks stipresnis jaus
mas, labiausia nemalonus, ben
drai pergyventas, suartina 
žmones ir dažnai į bičiulystę su
veda; čionai apsireiškia visai 
tikslingas socialinis instinktas, 
nes žmogus tik per susiartini
mą su kitais geriau supranta 
savo artimą, darosi daugiau 
atjauslus, greičiau užsikrečia 
kitų jausmais ir lengviau per
gyvena ištikusias nelaimes. Pa
vienis asmuo, atskirtas nuo vp 
suomenės, yra bejėgis ir jaučia
si nelaimingas, ir juo aukštes
nis kultūros laipsnis, juo dides
nė iy painesnė ta nepriklausomy
bė pavienio asmens nuo žmonių 
kolektyvo (kuopa, daugelio as
menų rinkinys) bet šis pasta
rasis tuo galingesnis savo ko-
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voje dėl būvio, nes kolektyvas 
nėra paprasta individumų (as
menų) suma, bet lyg naujas or
ganizmas su bendra psichika, 
kur kiekvienas dalyvis virsta 
paklusniu to organizmo nariu ir 
kiek susilpnėja jo individualu
mas (atskirų asmenų ypaty
bės) bei savarankumas, tiek 
stiprėja jo jėgos bendrai kolek
tyvo valiai vykdyti.

Sunku sau įsivaizduoti, kaip 
pasikeičia psichika ir .padidėja 
musų visos jėgos, kai mus pa
gauna dargi be musų noro įjau
dinta minios nuotaika: tuomet 
kiekvienas gali tapti didvyris 
neapsakomai daug nuveikti bei 
iškentėti; deja minia, kad ir 
galinga, bet akla ir tik neilgam 
laikui susidaro tokia stebuklin
ga bendra minios psichika, nes 
ir sudarantieji ją faktoriai 
(veiksniai) yra tik laikino pa- 
budžio: bendra susirinkimo vie
ta, momento įspūdžiai, per kon
taktą (susiderinimas) bei užsi
krėtimą įgyti jausmai ir grei
tas, dažniausia neapgalvotas 
veiksmas. Gyvenime mes su
siduriame su įvairiais aukštes
nes rųšies kolektyvais, kurie 
yra pastovesni ir turi mums di
desnės reikšmės. Tokių kolek
tyvų tarpe tauta užima svarbią 
vietą.

Kilmės atžvilgiu “tautos” žo
dis yra artimas lotynų kalbos 
žodžiui tumulus (kalva) liet, 
tumutas “orszak”, būrys ata- 
tinka vokiečių “Volk”. žiur: K. 
Būgos “Kalba ir senovę”, I da
lis, pusi. 295. Iki šiol tebėra 
vartojamas veiksmažodis “nu
tausti” (ėriukas nutauto, reiš
kia, atsiskyrė nuo būrio). Bet 
dabar mes ne kiekvieną žmonių 
būrį pavadinsime tauta ir tas 
žodis turi daug siauresnį turinį, 
artimą vokiečių “Natiori”. F. A. 
Brockhouso žodyne “Handbuch 
dės Wissens” Bd. III 1923 pusi. 
339 randame to žodžio apibrėži
mą: “Nacija (tauta) yra žmo
nių kolektyvas (būrys) turinčių 
bendrą kilmę, kalbą, politinį bei 
kulturinį išsiplėtojimą ir sąmo
nę bendros priklausomybės sa
vo kolektyvui”, šiame apibrė
žime paminėti penki faktoriai* 
kurie jungia žmones į kolekty
vą, bet yra visa eilė kitų fak
torių, kaip žemė, oras (klima
tas), valdžia, įstatymai, moky
kla, darbas, ekonominės gyveni
mo sąlygos, karai, tikyba, poli
tiniai idealai ir t. t., kurie taip 
pat išpalengvo suvienija žmo
nes į mažesnį ar didesnį kolek
tyvą. Todėl, greta tautų, mes 
randame eilę kitų taip pat pas-

tovių kolektyvų, kaip “tėvynė”, 
valstybė, visuomenė, liaudį;, 
proletariatas, buržuazija, krikš
čionija, liolševizmas ir t. t.

Turint tiek įvairios rųšies 
kolektyvų, kur juos sudarą fak
toriai paprastai susikryžiuoja ir 
supainiuoja tuos kolektyvus 
taip, kad nelengva nustatyti, 
kokios rųšies kolektyvai turi 
tvirtesnį pagrindą savo ekzista- 
vimui (buvimui) ir dar sunkiau 
nustatyti sienas tarp vienos ir 
kitos rųšies kolektyvo. Pavyz
džiui, šveicarai ir Belgai ar ji<? 
sudaro tautinį kolektyvą ar tik 
politinį; net žydai, gal būt, ne 
tiek sudaro tautinį, kiek tiky
binį kolektyvą, nes kilmės at
žvilgiu jie labai maišyti (žiur. 
prof. Luschau — Die antroj). 
Steliųng der Judcn) ir jau dau
giau kaip 18 .šimtmečių neturi 
politiniif ryšių ir gyvena, gau
dami įvairių svetimų tautų bei 
kultūrų įtakos; jeigu juos iki 
šiol jungia dar kas nors be ti
kybos, tai jų niekinimas bei per
sekiojimas ir tipingas miestelė
nų gyvenimas bei vertimosis 
prekyba; bet šie du faktoriai 
nėra tautiniai.

Kad suvoktumėm, kai]) gali
ma išskirti tautinį kolektyvą iš 
kitų ir, apskritai, įrodyti jo sa
varankumą, reikia įsigilinti į 
minėtų penkių faktorių reikšmę 
kolektyvui sudaryti. [“Kult.”]

Nedarykit Žaislo 
Iš Savo Kūdikio

— Kudikai Turi Nervus
Rašo RUTH BRITTAIN

Didelj dalį nerviškumo galima 
susbkti paaugusiuose vaikuose, kad 
jie turėjo perdaug didelj stimulia
vimą savo kūdikystėje, ir tame 
priežastis gludi, kad kūdikiai buvo 
vartojami kaipo žaislas tėvų, gimi
nių ir draugų. Su kūdikiu galima 
žaisti, bet ne daugiau kaip penkio
lika minučių iki valandos kiekvie- 

Į ną dieną. Virš to jei kūdikis yra 
: verčiamas perdaug kvatoli, krykš- 
i tauti, dėl to jis kaip kada pradeda 
vemti, tąs kūdikį perdaug įrituoja 
ir jis verkia arba nemiega.

Bukštumas, verkimas ir kūdikio 
nemiegojimas gali būt lengvai pra
šalinama elgianties su kūdikiu at
sargiau, bet kuomet negalit numa
nyti kodėl kūdikis yra neramus, 
tuomet duokite jam keletą lašų gry
nos, nekenkiančios Castoria. Malo
nu yra žiūrėti, kaip greit nurami- 

i na kūdikio nervus ir jis greitai už
miega;, vienok jose nėra gyduolių 
nei opiates. Tai yra grynai dar
žovės — receptas randasi ant vy- 
nioklio. Vadovaujanti gydytojai už
rašo jas nuo colic, choleros, diarr- 
hea, užkietiejimo, gasų vidurio.se ir 
žarnose, karščio, nemigęs ir kito
kių suirimų kūdikystėj. Virš 25 me
lionai butelių išvartojama į metus 
ženklina jų didelį populiarumą.

Su kiekvienu buteliu Castorijos, 
jus gausite knygutę Motherhood, 
vertą savo svarumu kaip auksas. 
Tik žiūrėkit Ohas. H. Fletcher’s 
parašo ant kiekvieno pakelio, tuo
met jus gausit tikrą Castoria. Taip
gi randasi daug imitacijų.

Oh, Wad Some Power 
The Giftie Gie Us, To.

See Ourselves As 
Ithers See Us

lt*s so natūrai for all of us to see 
everyone’s shorteomings .būt our 
own, and this is the reoson why 
Robert Burna \vrotc the above.

We all have our faults. Some 
folks get ncrvous if they see a 
mouse! Others get excited at the 
least provocation. Astigniatism, 
Hyperopia or Myopia couse many 
to sųuint when anything goes awry. 
The SOFT LIGHT glas.es prescrib- 
ed by Dr. Serner will overcome 
many facial faults. Consult him 
at 3265 So. Halsted Street.

Garsiiikitės Naujienose
G:------------- _-r^==g

GYVENIMAS
Mėnesinis Žurnalai

900 W. 52nd Street
CHICAGO

Prenumerata metams $1.50
Pusei metų ................... $1
Kopija  .................... 10c

Tik trumpam laikui 
“Gyvenimas” ATPI
GINTAS. Kopija — 
10c. Prenumerata me
tams — $1.50. Pasi- 
naudokit šia nepa- 
prasta proga.

vidurio.se
glas.es
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Moose konvencija
40 konvencija organizacijos 

lA>yal Order of Aluose prasidės 
sekmadienio vakare 8 vai. Au
ditorium teatre.

Jūsų saugumui
Policijos komisionierius, Mic- 

hael Hughes, šios savaitės po
licijos departamento biuletene 
perspėja merginas. Biuletenas 
skamba taip:

“Paskutinio mėnesio bėgiu 
Chicaga buvo grumojama epi
demija morenų, daugelis kurių 
naudojo automobilius, idant pa
sigavus aukų. Motoristininkas 
moronas yra pavojingiausias 
Chicagos kriminalistas.

“Štai keletas .patarimų kaip 
kovoti su tuo piktu:

“Jaunos moteriškės neprivalo 
niekuomet flirtuoti gatvėje su 
liguistos išvaizdos “šeikais“, va
žinėjančiais puošniuose karuo
se. Daug rimtų piktadarybių 
buvo raportuota policijai kaip 
pasekrhė šių flirtavimų.

“Kada tik nepažįstamas vy- 
jas. važiuojąs autu. sveikina 
jus klausimu: “VVhere are you 

goinjf, girls?’, niekuomet ne
kreipkite dėmesio į toki ar pa
našu sveikinimą. Nesiartinkite ¥ C
prie auto, kadangi jums grūmo
ja rimtas pavojus, kad jus gali 
pavogti.

“Jei moronas nesiliauja per
sekiojęs jus, užsirašykite jo au- 
tomobiliaus laisnį ir perspėkite 
policiją kaip galėdamos grei
čiau. Padėkite mums apsaugo
ti jus, atmindamos duetus au 
kščiau patarimus.

Laiškai Pašte
šie laiškai yra atėję iš Eu 

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausi; į paštų (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, km 
padėta iškaba “Advertised Win- 
do\v” lobej nuo Adams, gat
vės, pasakant laiško N ŪME 
R J, kaip kad šiame surašė pa 
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tam tikrą laiką, o paskui su
naikina.

910 Filimonovich Paul
912 Girhantas K
922 Junaitinė Mare
929 Li kad itin John
930 Michules Josef
931—Malinswski S
936 Olszewsky Andrew
943 Puskavits Frfenk
914 Rashinski Mrs Jozefą
946—Ruibui Leonardui
949 Setkauskis Frau k

Tarp Chicagos 

Lietuvių
i

Ęurnside
Siurpraiz parė

Siurpraiz parė buvo sureng
ta R. Tinziuliui, kuris nesenai 
persikraustė į nuosavą namą. 
Nupirkta seklyčios setas. Parė 
buvo smagi. Parė surengta 19 
dieną gegužės.—G.
4 R531

Bridgeportas
P. Overlingis ir jo žmona 

džiaugiasi, kad jų dukrelė, So- 
phie Overling, ir sūnūs, Jonas 
Overling, gavo “Public“ mokyk
los diplomus.

P. (X>rlingis yra gerai žino
mas Bridgeporto siuvėjas, ir ji
sai sako, kad jo šeimynai lig 
tiek priaugus, kad jau jį be gi
lių tūzo negali paimti. Overl i il
giai turi dvi smarkias dukreles 
ir du sunu, iš kurių bus ir me- 
kanikų ir tyČerkų.

Diplomus jauni Ovelingučiai 
gavo Spring Forest mokykloj, 
Tautiškų kapinių apielinkėj, 
kur Overlingiai ir gyvena.

—Bastūnas.

Išvažiavimas įvyko, 

bet revoliucija 
neįvyko

Nedėlioj, gegužės 27 dieną, 
Northsidės Draugijų Sąryšis 
turėjo išvažiavimą į Jefferson 
girias. Nors diena buvo vėsi, 
bet žmonių privažiavo pusėti
nai pasigerėti gamtos gražumu. 
Visi linksminosi, šoko, dainavo, 
galima sakyti, smagiausias bu
vo išvažiavimas. Nors lietus 
“bandė” nugązdinti, bet pama
tęs, kad išvažiavusieji ne labai 
bijo jo, nukritęs porą lašų vi
sai sustojo.

Čia pat buvo išvažiavimas ir 
Northsidės komunistų visokiais 
vardais: “Aldialdi“, “pipipi“, 
“sisisi“, “mimimi“. Garsinta, 
kad prie bačkos agurkų kils di
delė revoliucija, bet ji neįvyko, 
nors dėta daug pastangų. Spy- 
čių irgi nebuvo, kas ir
smagiai visiems praleisti laiką. 
Tur būt nenorėjo, kad spyčių

950 Serelis Kazimieras
952 Standitite Mary
953 Steponaitis AI
955 Stonieliene Rozalija
956 Stulgienei Rozalijai
957 SulnoNvos Tekia
965 Vaicikenis A.

Itching Skin
Quickly Relieved
Don’t sufler with Eczema, Dandrufl, Pim 
plės, Blemishes and other annoying skin 
irritations. Žemo antiseptic Uquid is the sale 
eure way to reliel. Itching oiten disappears 
overnight. Splendid for Sunburn and Poison 
Ivy. Ali druggists 35c, 60c, $1.00-

žemo
FOR SKIN IRRITATIONS

Babies Love It
Del skilvio ir viduriu nesma
gu inų ii priežasties dantų 
auginio, nieko nėra geresniu 
kaip šis saugus Kūdikių 
Laxativ«.

Mrs. Wixslow»s
SyRUP

klausytų pusiau nudžiūvęs me
dis. O aukų iŠ medžio irgi ne
gausi, nes jisai ir taip nudžiū
vęs. Tik ponas Andriulis apva
žiavo visą frontą. Pasižvalgęs, 
užkandęs agurką, pabagaslovi- 
jęs savo buriutęs, jis sėdo į 
proletarinę mašiną ir išdūmė 
namo. Tai, mat, ir likome be 
revoliucijos. Todėl visi turėjo 
progos nieko nekliudomi sma
giai praleisti laiką iki vėlumos.

X. š.

Musų talentai reika
lauja pagalbos

Žmogus turi talentą (ypatin
gą gabumą) bet kuriam dar
bui. Jo gabumas pasireiškia 
tame darbe. To vienok ne ga
na. Kad jis galėtų parodyti 
visą savo talento galią, reikia 
išvystyti, ištobulinti, išmiklin
ti jo talentas.

Imkime pavyzdžiui tris ame
rikiečius, kurie parodė įgimtus 
gabumus dainavimui — p-lę 
Rakauskaitę, pp. Sodeiką ir 
Butėną. Kiek pastangų kiek 
darbo jie padėjo, kolei išauk
lėjo savo gabumus.

šiandien Chicago j c mes tu
rime, kiek man žinoma, bent 
porą asmenų, kurie yra taipgi 
talentingi, bet kurių gabumai 
reikalauja atatinkamo tobuli
nimo. Vienas jų yra Mikas Je- 
zavitas, kita — p-lė šidiškiutė. 
P-lė šidiškiutė, kaip jauna mer
gina, dar gali laukti metus ki- 
tus L>e didelio pavojaus, ktid 
nelavinamas deramai talentas 

nepradėtų rudyti. Mikas Je- 
jzavitas laukti nebegali. Jis ir
gi dar jaunas, energingas, bet 
kad nesustotų vienoje vietoje,' 
jis turi, atsidėjęs, porą ar tre
jetą metų savo muzikalius ga
bumus išlyginti, nušlifuoti.

Jezavitas — vyras 25 metų. 
Chicagos lietuvių parengimuo
se jau pasirodo ir dirba per 10 
.'paskutinių metų. Visą laiką 
daro progresą, kuri galimą pa
stebėti su kiekvienu jo pasiro
dymu scenoje.

To ne gana. Kaip kiekviena
me darbe, kad darbo vaisius 
butų geriausias, kokį tik as
muo gali padaryti, taip ir mu
zikoje reikia, idant asmuo ga
lėtų sukoncentruoti visas savo 
jėgas tikslui atsiekti. Kalbant 
dabar apie p. .lezavitą, tenka 
pasakyti, kad jo talento išvys- 

reikalinga jam tokių gy
veninio sąlygų, jogei jis galėtų 
per porą ar trejetą metų visą.

(Pacific’ and Atlantic Photo]

Fred Palm, 35 m. iš I>ansing, 
Mieli., kuris einant Michigano 
įstatymais, nuteistas visam am
žiui kalėjimai) vien už tai, kad 
jo namuose rasta paintę degti
nės. Michigano įstatymais, ke
turis sykius nuteistas už dides
nius kriminalius nusidėjimus 
turi eiti kalėjimai! visam am
žiui. 'O turėjimas nors lašo 
degtinės skaitomas dideliu, nu
sidėjimu. Tečiaus pasirodo, kad 
tas įstatymas ne visiems taiko
mas,—tikrieji kriminalistai nuo 
jo išsisuka. Bet mat biskučio 
degtinės turėjimas, Michigano 
davatkų žvilgsniu yra didžiau
sias nusidėjimas, ypač netur

tingam. *

laiką pašvęsti lavinimuisi mu
zikoje.

Musų pareiga jam pagelbėti, 
kiek išgalima. Kokiu budu mes 
galėtume jam padėti, aš šį 
karta nemėginsiu kalbėti. Bet 
jei ši mintis ras pritarimo lie
tuvių visuomenėje, tai ne sun
ku butų ir priemonės surasti.

Jezavitas turi talentą kaip 
pianistas. Mes patys matome 
tai. Tai liudija jo mokytojų

z

VALIO!!

davė' tymui

RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS VANOS
To paties savininko priežiūroj per 30 metų. Musų inotto: PATAR
NAVIMAS. Atdara dienomis ir vakarais. Moterims seredoj iki vi
durnakčiui. Lietaus lažai, vanos ir prūdas visada.

908 W. 14 St., 2 blokai į vakarus nuo Halsted St. 
Phone Canal 2544—2545

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS

Šiuomi pranešame visiems savo draugams ir kostume- 
riams, kad mes savo rakandų dirbtuvę ir krautuvę per
keliam į naujų, didesnę ir gražesnę vietų. Naujoji vie
ta yra

6628 S. Halsted St.
Iškilmingas atidarymas musų rakandų dirbtuvės ir 
krautuvės įvyks

SUBATOJ, BIRŽELIO 2, 1928
Kviečiame visus draugus ir pažystamus atsilankyti. 
Kiekvienas atsilankęs gaus gražių dovanų veltui.

GLOBĖ FURNITURE & UPHOLSTERING
COMPANY

6628 S. Halsted St.

nuomonės; kad jo mokytojų! 
nuomone yra tokia, kaip čia Į 
pasakyta, liudija faktas, jog 
Jezavitui buvo duota stipendi- ' 
ja, kai jis, jaunesnis būdamas 
mokinosi.

Reikalingos Jezavitui, kad 
galėjus tobulinti talentą, tokios 
gyvenimo sąlygos, idant nerei
kėtų blaškytis — nuo aukštes
nės muzikos prie žemesnės; 
kud nereikėtų padirbėjus pia
nistu mėnesį - - kitą, vėl ieš
koti kitokio darbo, paskiau vėl 
grįžti prie piano.

Jis turi vykti ten, kur visos 
apystovos tartum specialiai y- 
ra sudarytos tam, kad' padėjus 
talentui išsivystyti. Ir šiuo at
žvilgiu muzikaliai Vokietijos ir 
Austrijos centrai, kaip Leipzing, 
Berlin, Vienna, yra idealės vie
tos pianisto talento ištobulini
mui.

Bet kaip važiuoti, jei yra ta-
lentas, bet nėra pinigų?

Gelbėjo Amerikos lietuviai 
p-lei Rakauskaitei, gelbėjo Bu
tėnui, gelbėjo amerikiečiai (pav. 
p. Elias) ir p. Babravičiui, nors 
pastarasis buvo nesenai atvy
kęs Amerikon ir jau baigęs ge
rą mokyklą. Na, ar negalėtų ti
kėtis dabar musų pagalbos Mi
kas Jazavitas, kuris darbuojasi 
lietuvių tarpe nuo jaunų dienų?

Tikiu, kad bent Chicagos lie
tuvių visuomenė * pastebės šį 
mano straipsnelį ir nužiuręs, 
kad pajudino jis pakankamai 
svarbų sumanymą, idant atsi
liepus. —Chicagietis.

Ja mes to wn įsteigimas
_ v - -

Gegužės 13 d., 1607 m., James- 
town buvo įsteigtas Virginijoj. 
Miestas buvo apie 32 mylios 
nuo James upės įtakos ir be
veik skersai dabartinio William- 
sburg miesto. Miestas buvo pir
ma anglų apsigyvenimo vieta 
naujame sviete. 1609 m. James- 
town turėjo 50 arba 60 name
lių su viena bažnyčia. Nors 
miestas buvo Virginijos sosta- 
pilė, nebuvo pasekmingas, šian
die pilnas griuvėsių. [FLIS].

VALIO!!

LIETUVON
Tiesiog į Lietuvos Uostą

KLAIPĖDĄ
Be Jokių Persėdimų

BALTIKO-AMERIKOS 
LINIJOS LAIVAIS

10-ties Metų Lietuvos Nepri
klausomybės Jubiliejaus 

Apvaikščiojimui

4ta Ekskursija
LIETUVOS VYČIŲ 

Birželio-June 16 dienų
Laivu “ESTONIA” -

Ekskursijai vadovaus
Kazys J. Viesulą

,5ta Ekskursija
Rengia Baltijos Ameri

kos Linija bendrovė
Laivu “ESTONIA”

Liepos-July 21

PRALEISK SAVO ATOSTOGAS LIETUVOJE
KIEKVIENAS LIETUVIS privalo aplankyti savo gimtąjį 

kraštą. Kas metai vis daugiau ir daugiau amerikiečių važiuoja 
aplankyti saviškius Lietuvoje arba taip sau Lietuvoje pasisve
čiuoti. Lietuviai deda visas pastangas, kad tie svečiai butų gerai 
priimti ir išsivežtų malonius įspūdžius iš Lietuvos.

Tas važiavimas tiesiog į Klaipėdą ant Baltiko-Amerikos Li
nijos be jokių persėdimų prie dabartinių aplinkybių yra malonus 
ir visiškai keleivių nevargina.

Patartina visiems, kurie trokšta pamatyti gimtąjį kraštą ne
atidėti, bet važiuoti pas savuosius šią vasarą su viena iš viršmi- 
nėtų ekskursijų iš Amerikos tiesiog į Klaipėdą.

žinioms Kreipkitės į Vietos Agentą.

BALTIC AMERICA LINE
315 So. Dearborn St., Chicago, Ilk

C.RYNAS AR APYNIŲ SKONIO 

tirštas ir grynas 
Kožnas žiupsnelis vienodas 

_ .aukščiausio gerumo!
Npnrilvgstamas virime, kepime, saldainius 
darant. Klauskite Kepimo Knygos DYKAI

x Vai Blatz Brewing Co.
Chicago Branch (

1500 Holt S'treet 
Phone — Brunsvvick 3600-1-2

VAL BLATZ BREWINC COM Milwaukee .
Eitablithcd 1851

PIRKIT DABAR, SUTAUPYKI! PINIGU
APŠILDYMO ĮRENGIMAS

Jum scalit autaupyti daugiau negu 
trečdalį, jei užsakyKit huu apAildj- 
ino įrengimą DABAK. šio metą 
laiku galime teikti daugiau aty- 
dos ir teikti geresnį mechanišką 
darbą, ir kainos yra labai pigios. 
Mes suteiksim jums veltui ap- 
s'kaitliavimą už apšildymo įren
gimus.

CLOSET OUTFIT — Dar nie
kuomet pirmiau nebuvo parduo
damas tokia pigia kaina, už to
kios rųšies materiolą. Vitrebus " 
China Tank ir Bowl. Golden oak 
arba beržo-mahogany sėdynė, 
labai pigi kaina 515.50

VANAI LOVYS, aukštos rūšies 
porcelino, enameliota, cast gele
žies lovys ant kojų, 
tas su 
girnų, 
dienų, 
kol jų

Pilnai įreng- 
kraneliais ir vandens išbė- 

Labai pigiai tik keletui 

}ra,,irkit..  $25.50

Kombinacijos Gas šildytuvas ir 
Range Boileris

Šis outfitas yra vėliausio išradimo, kom
binacijos gasu vandens šildytuvas. Storo 
cast geležies burner, siunčia karštą lieps
ną tiesiai i dugną į circulating disc. Vie
nas greičiausiai šildomų boilerių marke- 
te. Jis yra 30 galionų vandens įtalpos, 
galvanized range boileris, standa, gas 
burner ir t. t. GARANTUOTAS, kad 
teiks geriausį užganėdinimą. C1 7 
Kaina tik................................. Mr * <

2118-20-22 S-. State St. 4606-08 W. 22nd St.
Telcphones: Victory 2454-55-56 Phones: Lawndale 2454; Cicero 13U 

CHICAGO, 1LL. CICERO, ILL.
Atdara vakarais iki 8 — nedėlioj iki 1 imi pietų 

APLANKYKIT MUSŲ GRAŽIUS “SHOWR()OMS”

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

NAUJAS “RIMBAS”
Didelis, gražus, su daugybe naujų paveikslų, 

juokingų dainų ir visokių linksmybių. Pamatyk jį 
ir persitikrink.’Prisiųsk savo antrašą ir 10c. “Rim
bas” tuoj bus pas tave.

“ R I M B AS”
/ 1 Bateman PI., So. Boston, Mass.

============----------- --- ------------------------- J.

GARSINKITES “NAUJIENOSE” GARSINKITES “NAUJIENOSE”
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Tarp Chicagos
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Roseland

Roselandiečiai nugalėjo 
fordiečius

rock-

Palmer Parke -Golden Star 
jauktas lošė besbolą su Rock
ford L. A. C. jauktu.

atvažiuoti į Rockfordą 24 dieną dabar seną namą nuvertė ir bus 
birželio, nes tą dieną Golden 
Star loš su rockfonliečiais 
Rockforde.

Visi vakarienės dalyviai jau
tėsi smagiai. Ateinantį sekma
dienį, 3 dieną birelio, Palmer 
Parke,3 valandą po pietų 
den Star jauktas loš su 
sington Blues. Abudu yra 
jauktu.—N,

pabudavotas dvylikos aukštų 
trobesis.—X S.

Moterims ir vyrams 
pasaka

North Side

Gol-
Ken- 
geru

Rose Hanskat’s Stayform (Ro
zalijos Hanskaitis Stayform)

... ...... Ketvirtadienyje, gegužės 24
Tiečią valandą |X) pietų pil-/1-; Liuosybės svetainėj, 1822 

nas parkas žmonių, daugumoje VVabansia Avė., atsibuvo Pir- 
lietuvių, kurie susirinko, idant ni«vn Mišraus choro susirinki- 
pamačius ir paskui buvus liu- mas- I susirinkimą atsilankė 
dytojais. kam priklausys garbė1 Purtinai choristų, ir pagal vi-

sų išsireiškimą, visi jie yra pa
tenkinti savo mokytoju, p. Che- 
riene. Nors praeitų sezoną 
choras daug ko nenuveikė, visgi 
buvo surengęs keletą vakarėlių, 
taipgi dalyvavo keliuose progra- 

lš visų raportų pasiro
do, jog choras ir finansiškai 

nežiūrint to, 
kad neturi tam tikrų rėmėjų 
ir pasilaiko vien iš savo paren- 

I girnų, 'laipgi nariuose yra di 
delis draugiškumas, nes chorui 
priklauso labai rimti ir drau
giški žmonės.

'Tik vienas dalykas, būtent, 
kad chorui dar butų stoka na- 

žinoma, kaip Nortsidei, 
tokiai mažai kolonijai,, gal bu
tų ir sunku padidinti chorą.

■ Visgi dar yra moteriškių ir vy
rų," kurie galėtų priklausyti 

i chorui, jai nebūtų apsileidimo.
Paskiaus buvo nutarta daly- 

, kuris 
dino roselandiečius. Gi pas rock- j Įvyks Bivervievv darže birželio 
fordiečius atsiranda dar dau- 19 d. Bet kad dabar choras tu- 
giau drąsos, jie dar balsiau ri paėmęs atostogas per vasarą, 
pradeda roselandiečius šaukti į Lii reikalą sušaukt repeticijas 

i pavesta d. Viliui. Taipgi nutar- 
i ta rengti išvažiavimą į Jeffer- 

l)a’ | šono girias, kaip viena iš ge- 
,s: į riaušių girių arti Chicagos.

Užbaigę susirinkimą, 
skirstėsi į namus linkėdami 
ni kitiems viso

Padarė

laimėtojų. Golden Star jauktas 
pilnai prisirengęs lošti; ir pri
sirengė nugalėti rockfordiečius, 
idant
metus. Mat, pereitą 
rockfordiečiai nugalėjo 
Star jauktą du kartu, 
rockfordiečiai atvažiavo

atsilyginus už pereitus 
vasarą 
Golden • 
šiemet:muose* 

į Rose-
landą pilnai prisirengę nugalėti ne l)rastn’ stovi,
Golden Star jauktą dar kartą.

Rockfordiečiai, jų busteriai, 
pp. Petronis, Sruogis ir kiti, pra
dėjo vaditi roseladiečius į lai- 
žybas (bet i i mus) siūlydami po 
$50. Kai kurie roseladiečiai bu-.- 
vo nusigadę rockfordiečių, bet _ 
daugelis nepaisė kokis likimas Kl 
bus, ėjo į laižybas su rockfor- ]‘Y*, 
diečiais. kad parodžius save Ro- 
selando patriotais ir ištikimais 
Golden Star jaukto rėmėjais.

Prasideda lošimas. Pirmame,' 
“inninge” rockfordiečiai pasiro
do labai gerai. Jie padarė 2, į 
o Golden Star 1. Tatai nugas-į vauti Socialistų piknike.

Goioen Star busteriai p 
šnibždomis drąsina vieni kitu 
esą, nenusigąskime, ginkime: 
Roselando garbę ant žūt būt.

Rockfordiečiai visą savo ga
lybę parodė tik pirmame innin
ge; to jiems ir išteko. Pasek
mės buvo tokios:

Golden Stare 10012300X^7
Rockford ....... 200000000-.- 2 'pilna |>er dieną ir naktį taipgi
Golden Stars pilnai nugalėjo gatvekariai ir mašinos be pa- 

rockfordiečius, reiškia Roselan 
das savo garbę išlaikė.

Vakarienė
S ta r 1 ošė j ų b u ste ri a i 
savo lošėjus surengė

vakarienės
rockfordie-

nariai 
vie-

Ant
North

kampo

gero.
hoklap

Milwaukee 
kur publikos

li

vrą

mašinos 
liovos bėga paskui vienas kitą, 
yra Halperino saliunas. Čia 
taipgi yra gana gerų užkandžių. 
Tą vietą ir daugelis lietuvių 
lanko. Andai, pėtnyčioj, gegu
žės 25 d., apie 1-tą valandą po 
pietų, trys holdaj>eriai įšoko i 
vidų ir urnai brauningus at
statę sukomandavojo visiems 
buvusiems rankas iškelti ir ne
sijudinti. Vienas jų tuoj prišo
ko prie stalčiaus ,pasigriebė te
nai buvusius apie penkis tūks
tančius dolerių ir pabėgo, 
bą padarė” i minutę laiko.

“Dar-

Naujas profesionalas

Northsidiečiai

Golden 
pagerbti 
vakarienę ir abu jauktu pakvie-į 
tė vakarienei. Vakarienė įvy
ko Strumilo svetainėj. Ihdyva-' 
vo joje daugiau kaip šimtas; 
žmonių. Kiek užkandus, Gol- 
den Star kliubo pirmininkas, J. 
Grybas, paaiškino 
tikslą, pasveikino
čiuš atisprašydamas, kad rose
landiečiai juos nugalėjo šian
dien Palmer Parke. Bet dabar, 
girdi, valgykite, linksminkitės, 
bukite kaip namie.

Tolinus Grybas pranešė, kad
šeštadienio vakare vieną golden , jo profesionalo, 
Star kliubo narį, Albertą Kulie- aukštąjį mokslą 
šių, patiko baisi j 
buvęs užmuštas automobiliu va
žiuojant. Kai kurie šios vaka
rienės dalyvių, norintys išreikš
ti savo užuojautą ,prašo, idant 
vardu šios vakarienės dalyvių 
butų nupirktas vainikas ir pa
siųstas nabašninko grabą pa
puošti. Vainikui nupirkti pini
gų sudėta vietoje $36. Bus nu
pirktu du 
den Star 
Rockford 
Club.

Toliaus 
čia kalbėti Joną Ruiko, kaip 
Golden Star busterį. Ruiko kal
ba angliškai drąsindamas rock- 
fordiečius nenusiminti, kad ro
selandiečiai juos pergalėję 
šiandien, nes dar turės progos 
susikabinti su roselandiečiais.

Po to, pirmininkas kviečia 
kalbėti rockfordietį Petronį. 
P-nas Petronis atsiprašo, kad 
šiandien jis esąs prastame upe, 
nes jo giminaitį, A. Kuleišių, 
patikusi nelaimė. Todėl jis tik 
padėkavojo roselandiečiams už 
jų vaišingumą ir kvietė juos

susilaukė
kuris išbaigė
kokiam tai

nau-

nelaimė, jis makliologijos universitete ir da- a • i • I _ _ -   - - -bar atidarė didelį ofisą po nu
meriu 00.

O O O

Northsidiečiai susilauks aug- 
što trobesio, nes ant kampo 
Milwaukee ir North Avė., kur 
kitą kartą buvo Noel bankas,

įvykusioj pastaromis dieno
mis Coliseume Moterų Pasaulio 
Parodoje viena lietuvių palapi
nės prižiūrėtojų, rodydama ki- 

; tas palapines, atkreipė mano 
domę į palapinę, kuri buvo gre
ta “Chicago Daily Nevvs” sto
vyklos, prie pat fontano, ir pa
klausė:

žinai kas čia yra?
Perskaičiau užrašą “Rose 

Hanskat’s Stayform”. Namelis 
gražus, padarytas dailiai. Jo
kių dirbinių nematyti, tik ap
linkui keletas vadinamų poste- 
rių, išdėstytų su geru skoniu, 
vienoje ir kitoje vietoje; “nerė
kia”, “nešaukia”, bet tuo pa
čiu laiku atkreipia dėmesį tų 
ypatų, kurioms gali būti repre
zentuojamos čia firmbs tavo
ms įdomus. Ant posterių — pa
vyzdžiai korsetų.

—Neįdomu, atsakiau į duo
tų klausimą.

—Lietuvaitės firma — paaiš
kino informavusi mane ypata. 
Ar nori, supažindinsiu su ponia 
Hanskat, kurios tikra pavardė 
yra Hanskaitis? Ji turi keletą 
krautuvių Chicagoje, vidurmies- 
tyje ir turtingesnėse apielinkė- 
se, o taipgi kai kuriuose kituo
se miestuose.

Susidomėjai!, paprašiau su
pažindinti. Palaukėm tečiaus 
geroką laiką, bet nesulaukėm 
p-ios Hanskat, kadangi ji tą va
karą buvo užimta pasikalbėji
mais ir pasitarimais. Ant ryto
jaus pasimačiau su ja, bet pa
daryti “interview” nepavyko, 
ba p-ia Hanskat buvo perdaug 
užimta. Taigi keliomis dienomis 
vėliau atlankiau centralinį ofi-

Ir štai trumpą pasaką, kurią 
išgirdau.

P-nai Hanskat’s išdirba kor
setus sulyg jų pačių modelių, 
kurie yra užpatentuoti Jungti
nėse Valstijos ir Kanadoj. Pra
dėjo p-ia Hanskat biznį pirm 
penkių metų »su $35, o pernai 
jau padarė apyvartos jų biznis 
pusę miliono dolerių. Nepapras
tas pasisekimas — ar ne?

P-ia Hanskat išrado ir užpa- 
tentavo išradimą jos išdirbamų 
korsetų. Tai įvykę netyčiomis. 
Pirm penkerių metų ji, p-nia 
Hanskat, dirbusi valgykloje. 
Kaip dikta moteris, turėjusi 
dėvėti korsetą. Vieną vasaros 
dieną karštis sunkus, o čia kor
seto kaulai ar geležys spaudžia 
kūną, lyg peiliais varsto.

Neiškentusi įbėgo virtuvėn. 
Numetė korsetą, kad atsigavus. 
O čia reikia eiti vėl valgyklom 
Kas daryti? Apsidairė, pagrie
bė abrusą, apsivyniojo. Gerai. 
Išdirbo dieną. Vakare mano: 
kodėl gi nepasiuti pačiai to
kio korseto, kuris nelaužytų kau
lų. Pasisiuvo. Jaučiasi kaip ro
juje.
\žinote, moterys, jai jaučia 

vargą ir surado išeitį iš jo, tai ..... 
nori ir kitoms pagelbėti. Taigi tis.

Tos at- 
nerei kalinga. P-nia 
palieka Lake Min- 
Minneaplosi valst.,

ėmė p-nia Hanskat pasakoti 
kitoms apie savo išradimų. 
Greitai kitos pradėjo sekti jos 
pavyzdžiu, o kai kurios prašyti, 
idant p-nia Hanskat joms pa
siutų. Nauji, jos pačios išras
ti korsetai, pagavo išradėją.

Ji atlanko krautuves, siulija 
priimti jos išradimą, 
sisako: 
Hanskat 
neton ka,
ir atvažiuoja Chicagon — vis 
su išrasto korseto idėja. Nu
sisamdo beismante butą, siuva 
korsetus ir pardavinėja. Korse
tai ima sparčiai platintis, už
sakymų vis daugiau. Atsikvie- 
čia j Chicagą ji ir šeimyną— 
vyrą, sūnų ir dukterį.

Biznis vis kyla. Pradedama 
varyti jį platesne papėde. Iš 
beismanto perkraustoma san
dėlis ir ofisas į ruimingą krau
tuvę adresu 4237-39 North Lin
coln Avė. Jau ir sekretorių 
mergaitę turi p-nia Hanskat. 
Bt krautuvėje visi jaučiasi kaip 
daržinėje. Nejauku. Tai buvo 
treji metai atgal.

šiandien šiame ofise dirba 12 
ar 15 mergaičių, Čia ir korsetų 
pavyzdžiai; jau iškirsta siena 
ir prie pirmosios krautuvės pri
jungta kita tik ofisui. O ir to 
negana. Ir jau, rodosi, nusam
dytas antras aukštas patenkin
ti reikalavimus augančio biznio.

Pereitais metais biznio apy
varta siekė daugiau kaip pusę 
miliono dolerių.

P-nai Hanskat turi Chiėagoj 
krautuves šiose vietose: Ste- 
vens trobesyje, kambariai No. 
1524; 17 North State St.; 57 
East Madison St.; Edgewater 
Beach Hotel, 5223 Shridan ( 
Road; Illinois Womens’ Athle- 
tic Club, 117 East Pearson St.; 
4237-39 North Lincoln Avė.; 
825 East 68-rd St. Telefonas 
Wellington .7460.

Be to, ji turi krautuves Mil- 
waukeee; St. Petersburg, Flori
da; Salem, Mass.; Tulsa, Okla; 
Dubuųue, Iowa.

Šią vasarą p-nia Hanskat ma 
no kelioms savaitėms atidaryti 
krautuvę kur lietuvių apgyven
toje apielinkėje ir pati demons
truoti savo išrastus korsetus 
lietuvėms moterims ir mergi
noms.—Rep.

Pavel Miliukov tu
rės paskaitą

Paskilbęs rusų istorikas ir 
visuomenes veikėjas, Pavel Ni-, 
kolajevič Miliukov, duos pa
skaitų (referatą) temoje “Da
bartinė padėtis ir artimiausi 
Rusijos keliai”, Ashland Au
ditorijoje, Ashland ir Van Bu- 
ren gatvės. Paskaita bus duo
ta šeštadieny, birželio 2rą. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Tai bus vienintelė jo paskai
ta šioje temoje rusų kolonijai 
Chicagoje.

Miliukov atvyko Amerikon 
kviečiamas Amerikonų Taikos 
Draugijos ir kitų organizaci
jų. Jis pasiliks čia trumpą 
laiką.

Patartina visiems, kurie ga
li, būti Miliukovo paskaitoje, 
nes jis yra žmogus, kuris žino

Bridgeportas
Dekoracijos diena

Pas mus, Bridgeporle, deko
racijos diena (Decoration Day) 
praleista su geriausiu pasise
kimu. Žinoma, reikėjo daug 
triūso ir energijos, bet nude-. 
keruota beveik vis4 šalygjat- 
viai ir dar kai kuriems nude- 
koruotos akys ir nosys, o vėl 
kiti ilsisi, iš didelio nuovar
gio, susėdę jėlosc.

Reporteris Rautas.

Parduodama lotas 
licitacijos budu

Adv. Slakis & Spence ofisas 
praneša, kad penktadienyje, 
birželio 8 dienų, bus parduo
tas licitacijos priemone (auc- 
tion sale), 
tuščias lotas, 
South Artesian 
67-tos ir 68-tos 
tieji už šį lotą 
dalinti mirusios 
notas paveldėtojams, 
randasi Artesian avęnue rytų 
pusėje. Licitacija prasidės 1 
valandų po pietų. Kadangi sų- 
vastis licitacijos budu parduo
dama veik visuomet 
einama kaina, tai 
lietuviams atkreipti 
šį pardavimą: rasi, 
parduodamas lotas 
tas ar kitas lietuvis 
ra savasti gražioje 
je. 
nau 
k i o.

Vietoje bučkio peilis

Frances Sadowski, 3049 So. 
Throop Street, 39 metų, gegu
žės 30 (Ikną buvo sužeista. Jos 
vyras, Petras Sadoiwski, stalo 
peiliu perpiovė lupų moteriš
kei. Vyras areštuotas. Moteris 
pavieto ligoninėje. -

Laiškas iš kelionės 
Lietuvon♦

laiš-

labus
Ke-

Cliicagietė p-nia Petraitienė, 
rašo p. M. Jurgelionienei 
kų iš Kopenhagos:

“Gerbiamoji, priimkite 
dienas iš mano kelionės,
lionę turime labai malonią ir 
smagią. Laive patarnavimas 
juo mandagiausias. Jaučiamės 
kaip bankiete. Jūsų P. Petrai
tienė.

Susikūlė du autu

Frank Montville, 2610 \Vest 
43rd street, važiavo savo Stu- 
debei keriu.’ Galis Bukienas, 

2131 W* st 45tb place, važia
vo “Jordanu”. Tai buvo gegu
žės 28 dieną. Ties Mta gatve 
ir So. Maplewood jųdviejų au
tai susikūlė. Montville tapo su
žeistas.

Charles Newton 
French 

ADVOKATAS
Praneša, kad jis dabar perkėlė savo 

advokatūros ofisą j 
kambarį 1209 

19 S. La Šalie St. 
pačiame name kur ir pirmiau 

j kitą kambarj. 
ra Dearborn 5699 
.4 ir pirma buvo.

Rezi’dencijos telefonas yra 
Columbus 5882

tame 
buvo, bet tik j
Telefonas yra 

tas pats ksj. i

North Side

Rusiskos ir Turkiškos Vanos

Megino nusižudyti

ma- 
šla-

ati-

3514-16 Roosevelt Rd. 
arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902

teismo įsakymu, 
kuris randasi 
-avenue, tarp 
gatvių. Išrink- 
pinigai bus iš- 
Josefinos Bcr- 

Lotas

labai pri- 
patartina 

dėmesio į 
kai kam 
patiks ir 
jsigys ge- 
apielinkė-

Platesnių informacijų, 
galima gauti iš adv.

darymas Jefferson miškų. ši 
garbė teko Northsidės Draugijų 
Sąryšiui, nes jis pirmutinis su
rengė savo išvažiavimą. Kadan
gi iš ryto oras buvo gražus, tai 
žmonių buvo suvažiavę gana 
didelis būrys— a£ie kokias 50 
automobilių. O kiek priėjo pe- 
kščių, tai sunku suskaityti. Po 
pietų oras atvėso, dangus apsi
niaukė, tai daugelis, pabijoję 
lietaus, išsiskubino namo. Liku
sieji linksminosi žaisdami viso
kias žaismes, o muzikai užgrie- 
žus pasileido visi šokti. Mat, 
oras buvo gana vėsus, tai žmo
nės buvo priversti judėti, kat^. 
priversti kraują smarkiaus 
dirbti. Choras, susidedantis iš 
apie 30 dainininkų, po vadovys
te Kairio, dainavo žemaitiškas 
liaudies dainas, o po vadovys
te Shaikaus—kapsiškas ir dzū
kiškas.

Ten pat ir bolševikai turėjo 
savo išvažiavimą irgi sy užkan
džiais, gėrimais ir gera muzika. 
Bet, kad jų mažai buvo suva
žiavusių, tai mažai jie gyvumo 
rodė. Girdėjau, Sąryšis padarė 
apie $50.00 pelno. —Choristas.

Tiktai $5 Pilna Egzaminacija, $5
Turiu 43 metų patyrimą gydyme chroniškų ir naujų ligų. Jei kitf 
negalėjo jumis išgydyti, atsilankykit pas mane. Mano pilnas iŠeg- 
zaminavlmas atidengs jūsų tikrą ligą ir jei aš apsiimsiu jus gydyti, 
sveikata jums sugryš. Eikit pas tikrą specialistą, kuris neklaus jūsų 
kur ir kas jums skauda, bet pats pasakys po galutino išegzamina- 
vimo — kas jums yra.

DR. JOHN E. ZAREMBA
20 W. Jackson Blv., netoli State St. 

Kambariai 1012, 1015, 101 S. Imkit elevatorių 
CHICAGO, ILLINOIS

Ofiso valandos: nuo 10 ryto iki 1 po pietų, nuo 5 iki 7:30 vakaro. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

vainiku—vienas Gol- 
Busterių, o 
Lithuanian

pirmininkas

kitas
Atletic

pakvie-

Juozas Pechota, 2950 South 
Uinion avenue, bekeris, 31 me
tų, mėgino nusižudyti. Išgėrė 

ką kalba ir moka pasakyti, ką iodinos. Tai atsitiko namuose 
nori pasakyti. Su juo galima 1317 So. Loomis street. Nuga- 
nesutikti, bet reikia skaity- bentas Cook 

nėn.
pavieto ligoni-

AR JUMS REIKIA PINIGŲ?
1 - 2 ir 3 MORGIČIAMS

Eighteenth Bond & Mortgage Organization
I. F. Dankowski, pres. C. J. Dankowski, ižd.

1618 West 18-ta Gatvė

He’s a Bear For PunishmentTUBBY

ar:
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ką su visokiais lapeliais, kaip jei patiks, tai likvidavę Ame

Tarp Chicagos 
Lietuvių

ir kas metas kad daro. Ma- 
č au šerno Fondo Komitetas 
ilgi ‘ darbavosi rinkdamas au
kas. Buvęs,

rikoje biznį pp. Gudai įgrįš 
Lietuvon apsigyventi ir verstis 
bizniu ten.

Linkiu viso labo.
Leonas Rudaitis.

Tautiškų kapinių 
apvaikščiojimas

Swing mokyklos 
muzikalis pro

gramas
J. Žurono mokinių 

koncertas

na J. Žuroną neužmiršt lei
džiant savo vaikučius pasila- 
vint muzikoje. Jo muzikos stu
dija yra Vizliaro namo, prie 
Kedzie Avė ir 64-tos gatvės.

Publika šiame koncerte da
lyvavusi bent didžiuma iš jos 
turėtų pasimokint kaip žmonėse 
elgtis.—Bastūnas,

i rojai Lietuviai Daktarai Advokatai
Tel. Victory 6279

DR. G. SERNER

Lietuvis Akių Specialistas

3265 So. Halsted St.
Valandos: nuo 1 iki 8 vakare 

Nedėlioj nuo 10 iki 1

A; L. Da vidonis, M. D
4910 So. Michigan Avė.

5107Tel. Kenwood 
Valandos 

nuo P iki 
nuo 6 iki 

apart Šventadienio ir

11 vai. ryte;
8 vai. vakare 
ketvirtadienio

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141

Galima matyti vakarais, sulyg pa 
skyrimo telefonu

Apie 10:30 prasidėjo progra
mas su muzika. Kalbėjo An
driulis. Po jo kalbos sudaina
vo vaikų choras.

Kalbėjo p. Kodis. Po jo kal
bos sudainavo kektą dainelių 
bolševikų choras. Trumpą pra- 
kalbėlę pasakė Dr. Margelis. 
Muzikantai užbaigė, programų. 
Turinį kalbų ifėra reikalo at
pasakoti, nes jos, kaip papra
stai, pritaiik\los kapinių ap- 
vaikšėiojimui.

Žmonių suvažiavo kiliai daug, 
(kalima spėti, kad buvo apie 
2,(XX) automobilių.

Po programo, girioje žmo
nės užkandžiavo, kaip kur tu
rėjo ir savo muzikos, o į va
karą “susitvėrė” Tchorai” ir 
dainavo lietuviškas dainas, 
kad net giria skambėjo.

Ypatingų atsitikimų neteko 
patėmyti, išskyrus tai, kad kai 

savo vaikučius pa
turėjo daug vargo 
kol susirado. 
Justice parke, bu-

mo- 
g ra
jau

S\ving mokykla bus atdara 
visą dieną ketvirtadienyje, bir
želio 7. Tą dieną priiminės mo
kyklų lankančių vaikų tėvus ir 
vaikų draugus. Bus muzikalis 
programas. Prasidės jis 
vai. po pietų. Mokytojos ir 
kyklos auklėtiniai ruošią 
žiu parodą dailės darbiu
vien tos parodos bus įdomu 
pažiūrėti. 
Chicagos 
dailės darbų departamento pri
žiūrėtoja, pašventė visą pirma
dienį šioje mokykloje padėda
ma išrinkti ir sutvarkyti dir
binius tai parodai.

Nepamirškite - ateinančio 
ketvirtadienio, birželio 7-tos. 
Pradžia 1:15 vai. po pietų.

Tėmykitc busimus praneši
mus.

Ned., gegužės 27 d., Lietuvių 
Auditorijoj Juozas žuronas su 
savo mokiniais davė koncertų; 
koncertas programų buvo labai 
ilgas, bene iš 57 numerių. Ir vi
si daugiausia solistai ir vis pia
no solistai. Vienas kitas griežė 
smuiku. Iš pianistų žurono 
mokinių vienas kitas pasirodė 
su gabumais.

Roseland
labaiPereitą savaite buvo 

roselandiečiams. 
gegužės 21-mą, 

Hegevvich, pavo- 
seną Koselando

Sakoma, 
jį šitokiu 
kai padir-

P-lė Clara Knise, 
švietimo Tarybos

Keliauninko laiškas

Paminėsiu vienok vyresnius 
dalyvavusius jaunuolių koncer
te. Kad iš daugelio žurono 
mokinių išaugs gabus pianistai, 
tai abejot netenka. Jie jaunu
čiai, ateitis gal turi jiems pa
slėpus daug ko. Bet štai šie 
augusieji vyrai, kurie dalyvavo 
minėtam koncerte. Reikia apgai- 
lėt, kad likimas lėmė būti dai
niais bei muzikais, o jie mede- 
gos turi, štai ve Juozas Rybo- 
kas dainuoja šiame koncerte, ir 
dainuoja dailiu lyrišku tenoru. 
Ve vėl dainuoja P. Lionardas, 
dainuoja baritonu ir dainuoja

Ru- su tiek mažai išsilavinimo, kad 
daitis, aprašo kelionę iš Cbi- stebėtis reikia, jog taip dailiai. 

c.w Yorką busu. Ba- šitą vyrą labai gerai pažystu ir 
| pažystu jo sielos troškimus. 
Jo siela tai artymiausia musų 
draugė. Ir jeigu 
tų, aš tikras, kad 
su noru griebtųsi 
zikoje, bet dabar, 

Pats Juozas
taipgi neblogą baritoną.
kad ir ne ką siekęs, dainos au
kštumos, bet pasilavinęs abel- 
nai muzikoje ir gali duoti jau
nuoliams pradžią smuiku bei 
pianu. Taipgi J. žuronas nusi
mano apie dainavimą. Patarti-

nelaiminga 
Pirmadienyje, 
Fordo šapose, 
j ingai sužeidė
gyventoją M. Šliką. 
kad nelaimė ištikusi 
budu: Fordo šapose, 
ba automobilj, tai j j išekzami-
nuoja, ar gerai jisai bėga; tai
gi automoboliu važinėja po ša
pą; taip važiuodami ir užvažia
vo ant šliko. Šlikas 
sužeistas; guli Park

Jei abejoji apie savo aKis, eik pas 

Dr. A. R. BLUMENTHAL 
OPTOMETRIST

&G)
Phone Boulevard 6487 

4649 South Ashland Avenue 
ir 805 East 47th Street 

Phone Kenvvood 1752 
Praktikuoja 20 metų

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

3303 South Morgan Street 
Tel. Boulevard 2160

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
nuo 6 iki 9 valandai vakare

JOSEPH W. GRIGAL
Praneša, kad perkėlė savo advoka
tūros ofisų nuo

2243 West North Avenue
prie

1579 Milwaukee Avė.
Room 301

Telephone Humboldt 5586

įvairus Gydytojai
Ofiso Tel. Victory 6893 

Kez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3102 S. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos: 1—3 po piet, 7—8 vakare ■ 
Nedėliomis ir šventad. 10—12 dieną ■

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 Wcst Washington Street 

Cor. Washington and Clark Sts.
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel.: Hyde Park 3395

pavojingai 
ligoninėje.

kitą rose-

Pastaba: Mano ofisas dabar rancĮą- 
si naujoj vietoj *

DR. VAITUSH, O. D.
šeštadienio vakare 

landietj nelaimė patiko, tai Al
bertą Kuleisių, dar jauną vai
kiną Užmušė jam automobiliu 
važiuojant.—N,

26

John Kuchinskas ir
Balys F. Mastauskas

Lietuviai Advokatai
2221 W. 22nd St.

Arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto iki 8 vakare
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6

Nedėlioj nuo 11 rt* P'i 1 v. p. p.

DR. HERZMAN
— Iš RUSIJOS —

Gerai lietuviams žinomas per 
m. kaipo patyręs gydytojas, chirur
gas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nauiau- 
sius metodus X-Ray ir Kitokius elek
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 
1025 W. 18th St., netoli Morgan 
Valandos: Nuo 10—12 pietų 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare
Tel. Dieną: Canal 3110 

Naktj So. Shore 2238, Blvd. 6488

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir tolircgystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atydu at
kreipiama j mokyklos vaikus; Va
landos nuo 10 iki 8 vai. Nedėlioj 
10 iki 12 vai. po pietų.
4712 South Ashland Avė.

Phone Boulevard 7589

HIGHLAND SCREEN CO.
2310 W. 69 St. Tel. Republic 3558 

Išdirbiuėtojai visokių durių.
Specialio didumo darom pagal orderį 

{dedam sietelius

Graboriai

St
ii

CLASSIFIED ABS.j
LeonasChicagiclis,

kurie tėvai 
klaidino ir 
ir rūpesčio 

Ten put,
vo kapinių piknikas ir, matyt,; 
žmonių buvo gana daug. Ma-1 
nau kad kapinių reikalams liks' 
gražaus pelno.

Šalia kapinių, černausko i 
d rže, turėjo pikniką holšeti-; 
kai. Mat, jie žino, kad tą die
ną suvažiuoja daug žmonių į JI 
kapines, tai jie ir nori pasi-. ’— 
žvėjoti aukų ir atitraukti da- isos 
lį publikos iš kapinių rengia
mo pikniko. Paprastai bolše
vikai rėkia, kad jie rūpinasi 
kapinių reikalais, bet šituo pa
sielgimu parodė, kad jiems jų 
krūmelis rupi labiau. Nenuo-! 
stabu butų, jei jie kitą metą 
paimtų .Justice parką savo pik- Inkšta, kai 
nikui. i ^as L; -■

Po programo, prie ‘ kapinių trys maži autai įvažiavo j 
vartų, bolševikai kėlė joniar- (b(lžiulj busą. lie trys

l tai tapo visai sukiužyti. 
žiavusieji jais kai kurie 
nukentėjo, kad pi 
nuvežti i Michigan

' goninę.
Tolimesnė kelionė 

Dvi dieni 
pas seserį Detroite, 
taipgi busu, išvažiavau CJeve-

Bul'falo. 
ir Wil- 
traukė-

cagos į 
šo jis iš Drauge, N. J.

Chieagcje paėmiau busą 
Cray Hound, prie \Vabash av. 
ii- 12-tos giitvės. Išvažiavome 
kaip 12 valandą nakties. Arti 

i, Michigan miesto 
visi snausti. Musų 

tapo užgesytos. 
žiavome kelias minutes, 
staiga musų busas 
’ Suskambėjo langai. Suvirtu 
stiklai busan. Musų laimei ma
žai kuris nukentėjo. Man stik
las jkirpo nosį, bei lengvai: 
kraujo ištriško tiek, kiel 

i uodas Įkanda.
Kas atsitiko? Pasirodė

S. D. LACHAVICZ

PRANEŠIMAI
West Side.

vimas, rengia Dr. Vinco Kudirkos į 
draugija basket pikniką Chernausko 
darže, No. 1 Lynu, III., nedėlioj, 17 minga, 
dieną birželio, 1928. Geistina, kad 
merginos ir moterys pagamintų val
gius. Bus visokie žaismai ir gros 
lietuviški muzikantai.

Rengimo Komisija. landau, toliau 
Užsukau j Sci

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesinį susirin
kimą, penktadieny, birželio 1 dieną, 
7:30 vai. vakare, I‘ 
riuni, 3133 So. Halsted St. Visi na- , yj| 
riai malonėkite laiku pribūti, nes j 
randas daug svrfrbių dalykų aptarti, sėsime

S. Kunevičius.

Ir

Educational
Mokyklos

pradėjome
buso švie- 

Taip va-
Tik

sutraške-

kad
mu-
au-

taip 
j uos 

miesto li-

buvo lai- 
svečiavaus

Vėliau,

• me Nevv Yorko linkui.. ...... ,, i
Lietuvių Audito-i 2(> dieną gegužės sėsim lai- 

■; vau ir plauksime Europon. Iki 
i laivą, aš apsistojau

laiku

n.

Illinoig Lietuvių Paselpos Kliubas 
laikys savo pries-pusmetinj susirin
kimą penktadieny, birželio 1 dieną, 
1928 m., Lietuvių Auditorijoje, 3133 
So. Halsted St. Pradžia 7:30 valandą 
vakare. Visi nariai esate kviečiami 
dalyvauti šiame susirinkime, nes yra 
daug svarbių dalykų dėl aptarimo.

A. Kaulakis, rašt.

kurio rezidencija randasi ad
resu 21 North Park st., East 
O range, 
jau d.vi

P-nas 
t i, yra 
rius ir
nas (iūdas irgi važiuoja Lie
tuvon. Važiuoja pažiūrėti, ir

N. J. čia svečiuojuos 
dieni.
(indas, galima • šaky-1

lietuviškas milionie-1 
pažangus veikėjas. P-

išteklius lėta- 
P. Lionardas 
lavintis mu- 

well...
žuronas turi

Jisai

Lietuvis Graborius 
Balzamuotojas

ir

2314 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

Patarnauja laidotuvė
se kuopigiausiai. Rei
kale meldžiu atsišau
kti, o mano darbu 
busite užganėdinti.
Rppsevelt 2515-2516

Phone Boulevard 4139 
A. MASALSKIS

Lietuviai Daktarai

Phone Canal 6222

DR; S. BIEŽIS
Gydytojas ir Chirurgas

2201 VVest 22nd Street
(Cor. Leavitt St.)

Vai.: 1—3 ir 7—8; Ned. 10—12 ryto
Rezidencija 6640 S. Maplewood Avc.

Tel. Republic 7868 
CHICAGO, ILL.

Phone Armitage 2822
DR. W. F. KALISZ

1145 Milwaukee Avenue 
Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P.

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartį

M

GYDO
Kraujo, odos, chroniškas

REIKIA VYRŲ IŠSIMOKINIMUI 
AUTOMOBILIŲ AMATO

Praktiškos instrukcijos, darbas 
kol mokinsitės ir dar geresnis kaip 
išmoksite. Mokykla dienomis ir 
vakarais. Atsilankykit arba reika
laukit aplikacijos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

SCHOOL 
7040-42 Washington Blvd.

slaptas ligas vyrų ir moterų ' 
senas žaizdas, ligas recta)

Miscellancous
Jvairys

Dr. J. W. Beaudette p'^i pfeiai^/VėT'savo daržo, p^vo, 
ir t. t. $7 uz lodą taipgi filings . 
Šaukit Nevvcastle 2818.

Marųuette Park apielinkės — 
8LA. 260 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks birželio 3 d., 2 vai. po 
pietų, K. J. Mačiukai svetainėje, 
2436 W. 59 St., prie Artesian Avė. 
Visi nariai ir narės nepamirškite 
pribūti j pusmetinį susirinkimą, nes 
turime daug svarbių dalykų apsvar
stymui. Atsiveskite savo draugus ir 
drauges prisirašyti prie SLA. 260 
kuopos.

JONAS ALTARAVIČIA
Persikyrė su šiuo pasauliu 

gegužio 30 dieną, 11:15 va
landą vakare, 1928 m., sulau
kės 40 'metu amžiaus, gimęs 
Vilkaičių kaime, Tauragės 
vaisė, ir apskr. Paliko, dide
liame nuliudime moterį, 2 sū
nų, August 18, Jonas 7 metų, 
2 dukteris, Marijoną 16, Jievą 
9 metų, 3 seseris, 
Krišėiunienė, Uršulę Katkienę, 
Agotą Janulevičienę, pusbrolis 
Jurgis Alteravičia, 
Jonas Majus, uošvė 
Grikštas Antanas, Stanislovas 
Grikštas, Aleksandras Simo
nas, Franciškus Simonas, Lie
tuvoj tėvelis ir sesuo. Kūnas 
pašarvotas, randasi 3545 So. 
Wallace St.

laidotuvės įvyks panedėlyj, 
birželio 4 dieną, 8 vai. ryte 
iš namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Altaravičio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Vaikai, Seserys 
ir Kiti Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. D. Ijuchavičia, Tel. 
Roosevelt 2515.

Musų patarnav imas 
laidotuvėse ir kokiame 
reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebran
gus, todėl kad neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių. . i

3307 Auburn Avė
CHICAGO, ILL.

Marijoną

švogeris
Anelė

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIETUVIS 
GRABORIUS CHICAGOJ

Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi- 
5iau negu kiti, to- 

el, kad priklausau 
prie grabų iidirby- 
atės.

OFISAS: 
668 W. 18th Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS: 

3238 S. Halsted St 
Tel. Victorv 4088

Lietuvės Akušerės
Phone Victory 4952

MRS. A. JARUSH-KAUSHILLAS
A K U Š E R K A

3252 South Halsted Street

P. Druktainis, užr. sekr.

Bridgeportas. Simano Daukanto 
Draugija laikys mėnesinį susirinki
mą sekmadieny, birželio 3 dieną, šių 
metų 12 vai. dieną, Chicagos Lietu
vių Auditorium svet., 3133 S. Hals- 
ted St. Nariai būtinai malonėkite 
jributi ir kurie esate pasilikę su mo- 
cesčiu, tai būtinai privalot apsimo- 
iėti šiame susirinkime.

P. K., nut. rasi.

Draugyste Lietuvos Sūnų No. I 
mas laikys prieŠpusmetinj susirinki
mą paprastoj svetainėj, Petro Luko- 
ševič, 4581 S. Paulina St. Chicago, 
birželio 2 d., 8 vai. vakare, 1928 m. 
Draugai minėtos draugystės malo
nėkite 
svarbių

VIKTORAS ŠERIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

pirmadieny gegužio 28 dienų, 
9 vai. ryto, 1928 m., sulaukęs 
42 metų amžiaus, gimęs Lie
tuvoj, Naujasodžio viensėdijos, 
Panevėžio valse ir apskr. Ame
rikoj išgyveno 15 metų. Pa
liko dideliame nuliudime bro
lį Kostantą ir <1 pusbrolius, o 
Lietuvoj senus tėvelius, brolį 
Domininkų ir seseris, Anatolę, 

Kūnas 
1115 So.

atsilankyti, nes yra daug 
reikalų. rast. J. slota.

LSS.
šeštadieny, birželio 2 d., 
vakaro, Liuosybės svet., 
buiisia Avė. yra' svarbių 
Visi nariai susirinkit laiku.

— Raštininkas.

81 kuopos mitingus įvyks 
nuo 8 vai, 
1822 Wu- 

reikalų.

Marijonų ir Ulijoną, 
pašarvotas, randasi
Millard Avė.

Laidotuvės įvyks 
dienų, 1 vai. po piet 

bus nulydėtas j 
kapines.
A. Viktoro šerio 

draugai ir pažįstami

am- 
Ra- 
pa-

An-

Liet. Moterų Draugijos 
pusmetinis 
lioj, birželio 3, 1:30 po pietų,

Apšvieta 
susirinkimas bus nedė- 

, .... Murk
\Vhite Square Pu r ko Knykyno kum- 

Visos narės .susirinkit laiku, 
is susirinkimas yra svarbus. 

Sekretorė.

baryj 
nes ’■

birželio 2 
4š namų 
Tautiškas

s ubą toj,

Visi A. 
giminės, 
esat nuoširdžiai kviečiami •la- 
ly vauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame, 
Brolis ir Pusbroliui.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus, Tel. (Janai 3161.

METINĖS SUKAKTUVĖS 
JULIJONO DRUKTENIO 

kuris mirė gegužio 29 d., 1927 
m., gyveno po numeriu 6621 S. 
Rhodes Avė. Palaidotas tapo 
šv. Kazimiero kapinėse birželio 
2 d., 1927 m.

Bilvo sulaukęs 63 midų 
žiaus. Gimęs Lietuvoje, 
šeinių apskričio, Eržvilko 
rupijos, Linktučių kaimo.

Paliko nuliudime moterį
taniną Drutenienę, 2 brolius; 
Franciškų ir Tamošių.

Atmintine, mišios už velionio 
sielą įvyks birželio 2 d., 1928 
m., Apveizdos Dievo parapijos 
bažnyčioj, 3 mišios, 7:80 vai. 
ryte, o birželio 4 d., 1928 m. 
įvyks vienos mišios šv. Juoza
po pa lapijoj, South Chicago, 7 
valandą.

Vjsi Julijono 
minės, draugai 
esate kviečiami 
klausyti šventų 
melsti už velionio sielą, kuris 
ilsis amžinai nutilęs.

Antanina Drukteniene.

Druktenio gi- 
ir pažįstami 

atsilankyti iš
našių ir pasi-

VIRŠUI ASHLAND STATE BANKO
1800 So. Ashland Avė.

Valandos:
Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 10 z 

Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 v. po pietų 
TELEFONAS CANAL 0464

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 South Ashland Avenue v
Telefonas Boulevard 7820

Res., 6641 South Albany Avenue 
Tel, Prospect 1930

Valandos 2-4, G-8. Nedėlioj 10-12 d.

Ofiso ir Res. Tei. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 South Halsted Street
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po pietų 

ir nuo G iki 8 vai. vakare
Res. 3201 South Wallace Street

Dr. J. J. Kowarskas 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 W. 63rd St„ Suite 3.
Prospect 1028

Res. 2359 S. Leavitt St., Canal 2330 
Ofiso valandos 2 iki 4, 7 iki 9 

Nedėlioj pagal sutartį

Res. 6660 South Artesian Avenue
Phone Prospect 6659 

Ofiso Phone Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS

GYDYTOJAS )R CHIRURGAS 
1821 South Halsted Street 

Chicago, IU.

Telephone Yards 0994

Dr. Maurice Kalni
4631 South Ashland Avenue 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų,
7 iki 9 vak. Ned. nuo 10 iki 12 dieną

ATYDA BUDAVOTOJAM8
Ar jus manote apie tsatyrną arba 

taisymą namo? Jei taip, tai «usiži- 
nokit su mumis, mes atliekame vi
sokius pataisymus, įskaitant plum- 
bingą ir apšildymą. Tiktai biskj 
įmokėti, kitus j du metus išmokėji
mais. UJganėdinimas garantuotas.

ABBOTT CONSTRUCTION CO.
5201 West Grand Avė.

Bershire 1321 
M R. PARIS

Res. Telephone Plaza 3200 
DR. M. j. SITERMAN 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1724 So. Loomis Street

MES turime pilną pasirinkimą sto
gų dengimo ir namu statymo mate- 
riolą pigiausiomis Kainomis Chica
goj. Balta maleva, $1.75. Stogams 
roleliai, $1. Visokios rųšies virvių, 
8c svarui, % arklio spėkos motoras, 
$7. Langų stiklai, “sashes”, visokiųIZnmnaa l *r • • NUIKIcil, bclbllCo j

Vai. 2-4 po7‘t ir 7-9 vai. vakar.! 50c kiekviena W M. MILLER
Telefonas Canal 1912 ,W. Madison Street.

Residence Tel. Fairfax 6353

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

Dykai egzaminacija. 1_ ________
ištraukimas

Valandos: 10-12, 2-4 ir 6-9
4930 W. 13 St., CICERO

Tel. Cicero 49

LIETUVIŲ ATYDAI.
Pavasariui ir vasarai ba uykit cream- 
earth soil ant savo žoles ir kvietkų. 

z į $5 jardui arba $1.75 bušeliui. Taip-
Be skausmo gi krūmeliai. Reikalaukit veltui kny-

gutės: kaip užlaikyti daržą.
orio VVITTBOLD NURSERY
6755 Izilita Avė. Palisade 5220-2172

Viršui Universal 
State Bank

terys ir mergi- 
i krpipkitėą 
Italais nuo 

8 vakaro.
laiku pagal

su
12

Ki-
su-

A. Vidikas-Lulevich
AKUŠERKA 

3101 South Halsted Street 
Kampas 31-mos gatvės 

Phone Victory 1115 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsylva- 
aijos ligonbu- 
čiuose. Sąžinin
gai patarnauja, 
visokiose ligo
se prieš gim
dymą, laike 
gimdymo ir po
gimdymo. Už 
dyką pa t a r i- 
mas, dar ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir • merginoms, 
kreipkitės, o ra
site pajęolb^. 
Valandos nuo 
ryto iki 2 v. 
pietų, nuo 6 
9 vai. vakare.

Office Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELIS 

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 South Ashland Avenue 

Ant Zaleskio Aptiekos 
CHICAGO, ILL.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 20 metai

Ofisas
4729 South Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėk nuo 10 iki 12 v. dieną 

Phone Midway 2880

Business Service
Biznio Patarnavimas

PaintingBridgepo
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. Užlal- 
kom malfcvą, popierą, stiklus ir t t 

3149 So. Halsted St.
Phone Victory 7261

J. S. RAMANČIONIS, Sav.

A. MONTVID, M. D. 
1579 Milwaukeo Avenue, Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St.

Vai.: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak.
Tel. Brunsvrick 4983

Namų telefonas Brunswick 0597 
UltraviolėtinS šviesa ir diathermla .... ............................... :_________ ——.

Telephone ne.nfock 0066

DR. B. J. ROOTH
LIETUVIS DENTISTAS 

X-Ray Laboratorija 
7054 S. Western Avė. 

Ofiso Valandos: 9:00 A. M. iki 12:00 
1:00 iki 5:00 P.M. 6:00 iki 8:30 P.M. 

CHICAGO

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:80 iki 9:30 v.
4608 South Ashland Avenue
Netoli 46th St. Chicago, III.

A. K. Rutkauskas, M. D. 
4442 South Western Avenue 

Tel. Lafuyette 4146
V a 1 a n d q s 

nuo 9 iki 11 v. ryto 
nuo 6 iki 9 vai. vak.

Ofiso Tel. Victorv 7188 
llez. Tel. Ilemlock 2615 

DR. P. M. ŽILVITIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3243 Su. Halsted St.

Advokatai

127

piet

K. GUGIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas

N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po
Gyvenimo vieta

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvieną 
vakarų, išskyrus ketvergų 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. La Salio St., Room 2001 
Randolph 1034 — Vai. nuo

Vakarais
3241 South Halsted St. 

Tel. Victory 0662 
7—9 vai. vak. apart Panedėlio 

PėtnyČios

11 
Tel. 9-6

ir

JOHN B. BORDEN
105

(John Bagdžiunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS 
WeHt Adams St. Room 
Telephone Ivuntlolph 6727

Vakarais 2151 W. 22nd St. nuo 7-9
Telephone Roosevelt 9090 

Nąmu Telefonas Republic 9600

2117

KARPENTERIS — generalis kon- 
traktorius, statome ir pertaisome na
mus. Frank Keliam & Co., 855 W. 
54th St. Boulevard 0536.

MALEVOJIMAS ir dekoravimas, 
nebrangiai, Švarus, greitas darbas. 
Frederickson, Wellington 7821

TAISOME kaminus, 3 prakiurimas 
užtaisome už $3. Darbas gatantuotas.

C. MOSER,
625 West 48th PI. Yards 1034

AR jūsų malevojimas ir dekora
vimas atliktas ekspertų? Dykai ap- 
skaitliavimas. Nuo valandų arba 
kontraktinis darbas. Važiuojam bile 
kur Chicagoj arba priemiesčius. J. J. 
SHAKENMAER, 949 Mihvaukee Av., 
Brunsvvick 7397.

KAM MOKĖTI CASH?
Isiveskit į savo namus plumbingą 
arba apšildymą tuojau, be imokėji- 
mo, ir 24 mėnesius išmokėjimui. 
Taipgi pertaisome labai pigiai. Tel. 
Calumet 3688.

CONSUMERS Stogų Darbas. Grei
tai taisome stogus visokios rūšies, 
bile kada ir bile kur. Dykai apskait- 
liavimas. Kedzie 5111.

ACOBN Boiler Repair Co. Taisy
mas boilerių ir karšto vandens šil
dytuvų. Suvirinimas ir atkirpimas. 
Visokios rųšies paipii darbas. Dy
kai apskaitliavitnas. Reikia lietuvių 
pardavinėtojų. 4435 S. Union Avė.

(Continued on page 8)
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Business Service
Biznio Patarnavimas

(Continued from page 7)
PASTATYSIM ant jūsų loto, nie

ko neįmokėjus. Geriausiai ’ panuda- 
votas mūrinis bungalow, musų kai
na $6950. Mūrinis 2 flatų namas, 
$11,900. Mūrinis 3 flatų namas, $15,- 
875. Mūrinis 6 flatų naųias, $ŠO,000. 
Viskas modemiška ir naujos mados 
ir modemiški parankumai. šaukit 
budavotoją. FRANK LYNN, 5944 N. 
Rockwcll St., Edgewater 1930.

Financial

MORGIČIAI
Skolinu pinigus ant nuosavy

bių. Perku ir parduodu morgi
čius.

JUSTIN MACK1EWIC1I
2342 So. Leavitt St.

Pliene Canal 1678

Help Wanted—Female

REIKIA patyrusios merginos: BANKRUTO STARAS NAUJAS 
abelnam namų darbui, yra tik 3l IR VARTOTAS
kambariai, algos $8 į savaitę. Turi i Pigios kainos. Mohair parloro Be
kalbėti angliškai. 'lel. Mansfivld tas, $60, Friezo setas, $(>0, Walnut 
(1515. : miegruimio setas, $60. Pianas, pUs-

i ryčiams setas, kaurai, stalai, coxwell 
krėslai, pastatomos liampos ir t. t.

PARMOUNT STORAGE, 
7301 Greenvvood Av. Dorchester 1800

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itnisai

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

Help Wanted—Male-Female

2 METAMS IšMOKfiJIMUI
NIEKO NERE1K IMOKfiTI

Moderniškas plumbingas ir karšto 
vandens apšildymas įvedamas nupi
gintomis kainomis. Geras ir garan
tuotas darbas, pigiai. Mes atsišau- 
kiam bile kur (’hieagoj ir priemies
čiuose. šaukit šiandie, greitas pa
tarnavimas.

641 E. 63rd St. Midway 0673-3904

2 morgičių paskolos bile kokioje 
sumoje — jūsų sąlygomis, 6%, 25 
metai biznyje ir nei vieno foreclo- 
sure neturėjome. A. J. LIEBMAN, 
105 N. Clark; State 5674.

SALESMES IR SALESWOMEN
Del aukštos rųšies real estate pro- nK. ' '

Ponelio. Chicagoj. Didelis uždar-1
bis tinkamiems žmonėms. Geras, $400 Prieito seklyčion Motas
komisas. Kreipkitės telefonui*^ »nienriib»io
Mohawk 3395 arba atsišaukit nuo 10 Reta*
ryto iki pietų arba nuo 7 oki 9 vak.' ,,II,|UIM w«inut vaikomo kambario u i? rurrmVD f, r'n 1

BISKĮ VARTOTI

H. F. RITTER & CO., 
757 W. North Avė. Cor. Halsted St. 

2nd Floor

MES pastatysim ant jūsų loto bile 
kokį bungalow arba flatinj namą tik 
biskį įmokėjus, kitus kaų) renda. At
sišaukit bile kur Chicagoj arba iš 
priemiestukų. Apskaitliavimas veltui.

ERNEST FORS,
2446 N. Avers Avė., Spaulding Š920

AR JUMS REIKALINGI PINIGAI?
MES darome 2 morgičius ant 

South Improved Real Estate. $500 
iki $5000. Lengvais išmokėjimais.

WINTON AND NARTEN 
6829 S. Halsted St

MES DAROME pirmų monrh'lų paskola* 
nuo $1000 ir (lamdau, ui! Kerus Real Katate 
sreitaa patarnavimai*. R1<Ik. 
Tavor 
rc<l:|

___________ ____  & Ix>an A 
2, laiko •uairinkimua kiekvieni, 

ii amo ofi.e.
KONRAD RICKER,

2458 S. St. Louis Avė., 
N. W. comer 25th St.

•O-,

For Rent
RENDAI PUIKUS GARADŽIUS

60x70, labai bizniavoj vietoj. Ga- 
raddžius turi būti išrendavot 
trumpą laiką. Renda pigi, 
norit randavoti šaukit.

I^afayette 5107

rendavotas į
' Kas

Furnished Rooms

$16o Gražu* vtilnu* valgomo knmbn*
buriu hi'Iuh .. . !

$75. 8x1’4 Wilton kaurai ...................... I
$126, 9x12 Htori AVilton kaurui . !
$25. 5 Arnotų pimryčiama roIuh .........

Available Fircproof Storage
7728-32 Stony Island Avė

Atdara kandie iki 10 va), vakaro.
Nedfdioj liti (I.

Sewing Machines
Siuvamos Mašinos

ATPIGINIMAS, 
už garažus, $10 įmokėti, 2 metam 
išmokėjimui, porčiai sun 
Cementinis darbas visokios 
Pakeliam namus, dedam 
šalytakius.

F. TAYI.OR, 
Spaulding 6432.

parlorai. 
rųflies. 

pamatus,

MES rZMOKRSTME JŪSŲ TAKSUS , 
Aacuinentus ir kitaa bilna pormodellojame, 
iki *24 mėnesių dėl iAmokCjlmo atgal. Taip
gi 2 ir 3 inorvlėlai.

DAVH l’T.AN IX)AN8.
Room 171 H. UJO N. T.a Snlle St. 

Randolph 3892

kambario Marųuette 
as blaivus žmo- 

Geistina, kad 
parankus dėl studento. Sau-

JIEŠKAU
Park apiclinkėje pa> 
nes, be mažų vaikų, 
butų 
kitę pėtnvčioj ir subatoj Republic 
4930. Nedėlioj ligi pietų Republic 
8725.

Financial
Finansai-Paskolos

8241 S. Halsted St, 2nd Floor 
Telephone Victory 0562 

Daro paskolas ant
1-mo ir 2-ro Morgečio 
Valandos nuo 4 iki 3 ka* 

vakarai

HELBERG droš, turi plnira pas
kolinti dėl 2 morgičių už 4% koiūiio. 
Taipgi pirmi morgičiai. Room 687-8, 
192 N. Clark St, Deaiborn 4020.

Personai
,__________ AsmentĮ Ieško

i VELTUI
Patentai, Vaizboženkliai, 

1 ffrighte. Rašyk šiandie, 
reikalai* kreipkitš* prie maną* 
pilnu užsitikėjimu. Teisinga* 
Greita* patarnavimas.

B. Pelechowicz
Registered Patent Attorney.

2300 W. Chicago Avė. 
Dept. 7 

Chicago. FU

Copy- 
Patentą 

•u i 
ir

MODERNIŠKAS kambarys prie 
Šeimynos iš dviejų. Geistina, kad 
butų blaivas ir laisvas žmogus. Ma
tyk it subatoj po pielų ar nedėlioj, 
vakarais tik po

7037 So.
Telefonas

šešių,
Artesian Avė.
Hemlock 1217

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS kambarys ^prie 
laisvų blaivų žmonių, su valgiu ant 
Bridgeporto, arba gali būti ir to- 
liaus į pietus. Praneškite. Emgai. 
3210 So. Halsted St.

RENDAI du kambariai mergi
noms arba vyrams, ant 3 lubų. 3148 
So. Union Avė. Phone Victory 4512.

PASKOLINSIM nuo $51 iki $300 
už 2*4 nuošimčio ir lengvais išmokė
jimais. Paskolas suteikiam į 24 vai. 
Be jokio komišino.

S. OSGOOD,
2231 West Division St. “upstair*” 

Tel. Armitage 1199

PjtfSKOLA namų savininkams nuo 
$100 iki $500, be užtraukimo morgi
čių arba kitokio užtikrinimo paskola 
pataisymams, apmokėjimui taksy, 
assesmentų arba kitokių skolų. Grei
ta pagelba. Prieinamos sąlygos. 

CENTRAL FINANCE CO.
Room 514, 

City State Bank Building 
128-130 N. Wells St

MOKINKIS ANT PARDAVĖJO
Mums reikia lietuviškai kalbančių 

Selesmanų, kurie turi noro išsimo
kinti pardavinėjimo sulyg modemiš
komis metodomis. Nėra reikalo tu
rėti tam patyrimo, visko ko jums 
reikia tai pasiryžimo, noro ir suge; 
bėiimo mokintis, šis mokymas turi 
didelės svarbos kiekvienam, kas turi 
noro pasiekti ko nors geresnio. Čia 
jus pasieksit, ir tuo pačiu laiku jums 
yra proga dirbti praktiškai atstovau
jant Chevrolet, Amerikos labiausia 
perkamą karą.

Ateik ir atsinešk šį skelbimą! 
CHEVROLET DEALERS ASS.

Room 301 Gossard Bidg. 
108 E. Ohio St.

PA.IIEŠKAU, kambario prie lais
vų žmonių, kambarys turi būti 
šviesus ir švarus. Geistina, kad bu
tų telefonas. Atsišaukit vakarais po 
5. William Maksas. Lafayette 250J.

/

Musical Instrumente
Muzikoa Instrumentai

DEL kraustymus į mažesnį flatą, 
mes esame priversti parduoti savo 
STEGER grojiklį pianą už $100. Di
delis pasirinkimas rolių, suoliukas 
ir cabinet. Paimsiu kiek rash ir ki
tus po $1.50 į savaitę nuo atsakan
čių žmonių. Mr. Campbell, 6512 S. 
Halsted St.

MES darome 1, 2 Ir 3 morgičius. 
Eighteenth Bond & Mortgage Co. 

1618 W. 18th St.
I. F. Dankovvski, pres.
C. T Dankovvski, ižd.

UŽSIDIRBK PINIGŲ

$03.60 
$K'< .60 
$55.50
HKS.6O 
> 
$44.50
$58.60 
$22.50 
$34.50 

$8.60

KELETAS FARMŲ
1.—35 akrai žemės vaisiais apso

dintos, sale golfo lauko, strytka
ris bėga pro šalį. Cemento kelias, 
elektra, viena barnė, mažas namu
kas ir dar keli budinkai. ,5 akrai 
fjrėpsų (vynuogių), 10 akrų obuo- 
ių, 1 akras raudonų aviečių, 1 — 
« aviečių, 5 akrai Alfalfos ir tt.

yvuliais ir padargais, kaip no
rite. Kaina 12,000 dol. be gyvulių. 
Imokėjimas 4,000 dol.

2.—71 akras vaisių (Truktų) apie- 
linkėje šalę didelio rezorto ir golfo 
lauko ant kranto upės ir nrivačio 
ežero 700 pėdų ilgio, 10 pėdų gilio 
ežeras tarpe kalnų, strytkaris su
stoja prie durų, cementinis kelias, 
elektra, vanduo įvestas, modemiš
kai viskas įtaisyta. Labai gera vie
ta dėl rezorto. 20 aknj grėpsų (vyn-j 
uogių), 9 akrai obtiolių, vyšnių, gru-j 
šių, slyvų etc. etc., 3 akrai puikaus' 
miško.

Real Estate For Sale
_____ Namal-Žemė Pardavirnui

VAŽIUOJU j Lietuvą, 4 kambarių 
rakandai už $70.00. Renda $20,00 su 
maudyne. Atsišaukit vakarais, 2 fl. 
3139 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 flatai po 4 kam
barius, medinis namas. Mainysiu 
ant loto ar formos nedidelės. 3207 
S. Halsted St. Phone Victory 7872.

Reikalinga Farma
ARBA VASARNAMIS REZORTAS 
mainyt ant namo 2 aukštų, 3 pagy
venimų, Storas ir garadžius. Atsi
šaukit arba rašykit prisiųsdami in
formacijų savo nuosavybių. Maty
kite savininką arba telefonuokit nuo 
10-11 iš ryto arba nuo 7-8 vakare.

J. Namon,
IMI8 W. Marųuette Rd., 

Phone Prospect 8678 
Chicago, UI.

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

Paskolos suteikiama 
į vieną dieną

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6 Nuošimčiai
Mes perkame real estate 

kontraktus

INTERNATIONAL 
DNVESTMENT 
CORPORATION 

Kapitalas $500,000.00 
3804 So. Kedzie Avė. 
Tel. Lafayette 6738-6716

Tas visai nekenks dabarti
niam jūsų užsiėmimui. Šis dar
bas tinka tik Chicagos gyven
tojams, turintiems 28 iki 45 
metų amžiaus ir pageidaujama 
vėčiusiems. Ar $40 j savaitę 
dar nėra užtenkama užsidirbti 
savo liuosu laiku. Jus galit tiek 
ir dar daugiau uždirbti. Atsi
šaukit tuojau ir pasimatykit 
mumis.

TURIU paaukoti snvo grojiklj pi
aną, atiduosiu už $65 cash. Taipgi 
parloro setas nebrangiai.

6621 S. Richbond St. 
2nd floor

Furniture & Fixtures
Ra kandaL Įtalaai

DIDELIS išpardavimas valgomų 
kambarių setų, $5 ir daugiau, ledau- 
nčs, $3, 2 šmotų parloro setai, $25, 
dreseriai, rašymui stalai, lova, $2, 
virtuvės kabinet, $7 jr daugiau, bu
fetai, kaurai, pastatomos liampos, 
$3 «ŠCHWARTZ BROS. STORAGE 

640 E. 61st Street
su

F. H. ELMORE
Room 348

29 S. La Šalie St.

MES parduosim už užlaikymą 
sandėly] Keleto kambarių rakandus 

mo- 
val- 

se- 
Ge- 
kai-

už jūsų pasiūlytą kainą. Gražus 
hair ir velour seklyčios setas, 
gomo ir miegruimio kambarių 
tai, pianai, kaurai, karpetai. 
riausis barmenas ir pigiausios 
nos, tik kelioms dienoms.

JOYCE BROS. STORAGE 
5711 S. Halsted St.

2-RUS MORGIČIUS 
Padarome j porą dienų 

PETRZILĖK BROS. & CO.
1647 W. 47th St.

REIKALINGA karpenderi* prie 
namų taisymo, taipgi penteris — 
atsišaukite po 6 valandai vakare se
kamu adresu: 739 W. 33 St.

REIKALINGAS patyręs bučeris. 
Turi kalbėti lietuviškai ir lenkiškai. 
1907 S. Halsted St.

IŠ SANDĖLIO RAKANDAI kaip 
nauji, pigiau negu už puse kainos, 4 
kambariams net už $80. Jūsų kredi
tas geras. Išmokėjimais. Atdara va
karais. Mes dastatom bile kur. 

AJAX FURNITURE CO. 
1432-34 W. Madison St.

Be Komiso ir Išlaidų 
Mes paskoliname jums 8100, $200 
arba $800, Imame legali nuošim
ti. Pinigus gausite j 12 valandų. 
Industrial Loan Service

1726 W. Chicago Avė., 
Kampas Hermitage Ava

REIKALINGA 4 Radio pardavi
nėtojai dirbti pilną laiką. Patyrimo 
nereikia. Brighton Radio Shop, 4083 
Archer Avė. Tel. I^afayette 4893»

DIDZIAUSiS bargenaa mieste. Mos par
duodam pigiausiomis kainomis. Viskas par
duodama už užlaikymą. Seklyčių, miegrul- 
tnių, valgomų kambarių setai, Įtampos, 
kaurai. BALD STORAGE CO„ 114$ W. 
Madison St.

REIKALINGAS bučeris, 
pragyvenimas ant vietos, 1 
Peoria St. Peter Vaičiūnas.

PARDAVIMUI grosernės biznis, 
yra ir bučernės fikcerlai. Parduosiu 
pigiai. 4549 So. Wells St.

Morgričiai pirmi ir antri 
O nuošimčiais padaromi i 34 

valandai, 
Mūra išlygos bus jums naudingos. 

Kreipkitės pas

REIKIA salesmenų apsipažinusių 
su Chicagos retail grosernių bizniu, 
parduvinėti plačiai išgarsintą malt 
syrupą. Naujienos, Box. 1O7D, 1739
S. Halsted St.

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

IS SANDELIO BARGENAI 
$80,009 vertAa nauja rakandų Ir kaurų 

turi būt iAparduota labai pigiai.
4 kambarių, verti $1000 —.....— $205
4 kambariu, verti $2000 ___________ $476
$200 Mohair Friezo aeklyėtoa setas ___ SHK

Frloze seklyčios eetsaa ____________ $146$160 riešutinis valgomo kamb. vėtąs $55 
$1H® O Arnotu walnut miegruimio actas $t*S 
Coxwoll krėslai, kaurai visokios rųlles.
6 imotų pusryčiam* setą*$10 

. Klauskit Mr. VarmeiCOLLIN8 STORAGE 
5114 Madison Btreer 

Atdara vakarais iki 0, nedalioj iki 0
8385 So. Halsted St REIKIA patyrusių moterų dėl 

sortavimo skudurų. Miller & Dray, 
2455 So. Loomis St.

Lietuvos Paskolos Bonus

Mokame
REIKALINGAS virėjas, vyras ar

ba moteris naktimis. 1947 S. Halsted 
Street.

Aug&čiauaias kainas
Del informacijų kreipkitės 

asmeniškai ar laiškais.

REIKALINGA moteris pagelbėti 
šeimininkei. 2459 N. Cravvford Avė. 
Capitol 1552.

APLEIDŽIU miestą, turiu par
duoti savo gražius rakandus: 3 šmo
tų parloro setą, 3 šmotų miegruimio 
setą, 8 šmotų valgomo kambario se
tą. Parduosiu viską sykiu arba da
limis. Nepraleiskit šio bargeno.

2805 N. Kedzie Avė. 
netoli Diversey

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

Chicago, HL

REIKIA moterų sortavimui sku
durų, patyrimas nereikalingas. I. 
Kemes, 1461 Blue Island Avė.

REIKALINGA mergina ar mote
ris prie namų darbo. Atsišaukit 
nuo 5 vai. vak. 1 fl. 927 W. ?3 PI.

4 KAMBARIAMS, $395 
Nepaprastai aukštos rųšies rakan
dai, 8 šmotų parloro setas, mahoga- 
ny rašymui stalas, liampos, stalas, 
vvalnut valgomo kambario setas, 
veidrodis, 3 šmotų vvalnut miegrui
mio setas, coil springsai ir matra
cas, du priegalviai, 5 šmotų pusry
čiams setas. Atdara dieną ir vaka
rais. Dunn’s, 6714 Cottage Grove.

1,000 MAŠINŲ
i Slnger, White ir visokių išdirbis- 
, čių elektrinių ir kojomis sukamų 
siuvimui mašinų, praktiškai jūsų kai
na. šios yra išmainytos j žinomas 
NEW HOME ELECTRIC siuvimui 
mašinas. New Home dirbtuvės sky
riai: 4463 Broadway, 6521 S. Halsted 
St., 4714 Irving Park Blvd. ir 554 
Washington St., Gary, Indiana.

Automobiles
M & K Motor Sales

temicaro* •enatu*) tr at*ak«n<?«au*l vartotų 
karų pardavinėtojai. 100 varantuotų vartotų 
karų, pilnai įrengti, gerumo mechaniškame 

karai parduodami nuo $180 iki 
Mo* turime karą kuria tinka viro 

Cash, iimokėjitnaia, m ai
8811-18 Bo. Halatad St.

etovyio, 
$2UU0. 
kieme reikalam*, 
uola.

NAUJI STUDEBAKER
Naujas Studebnker Dictator Six, 

4 durų Sedan, pilnai įrengtas su 
spare tire, bumperiais ir kitais vi
sais įrengimais ir atvežtas prie du
rų — kaina tiktai $1,345. Reiškia 
Studebaker yra net $100 pigesnis už 
Buick. Commander Sedan pilnai 
įrengtas kainuoja $1,670. Lietuviai, 
kurie norite pirkti naujį karą arba 
mainyti seną į naujį — telefonuo- 
kite arba asmeniškai atsilankykite j

MILDA AUTO SALES 
806 W. 31st St., Tel. Victory 169? 

D. KURAITIS ir A. KASlULiS
Savininkai

GEGUŽIO MSN. BARGENAI 
60 karų pasirinkimui, visi garantuot!. 

Cadillac'ai, Buick'at, Nash'al. Hudaou’ui, 
EHM‘X'ai, Chevrolct'at Ir daugelis kitų, la
bai pigiomis kainomis. Malykft p. Lapai
ti, Mgr. McDERMOTT MOTOR SALES, 
7130 So. Halsted St..( Trianglo 9330

Business Chanccs
_____ Pardaviroui ^izniai________

PARDAVIMUI grosernė pigiai. 
Priežastis — turiu kitą biznį. 3232 
So. Canal St.

PARDUOSIU groseVnę ir bučernę, 
nes palikau vienas ir negaliu vesti 
biznio yra 4 kambarių rakandai, kai
na $900. Renda $29. Gera vieta 
žmogui su šeimyna. 1700 W. Hest- 
ings St.

PARDAVIMUI mažas groseriu- 
kąs ir saliuno fixtures. Pigiai grei
tam pardavimui. Išvažiuoju Lietu
von. 1942 Canalport Avė.

PARSIDUODA groserne. Greitam 
pardavimui dėl ligos. 4434 South 
Fairfield Avė.

PARDAVIMUI kendžių ir delica- 
tesen Storas, nes turiu du storu, to
dėl negaliu apsidirbti. 2222 South 
Leavitt St.

PARDAVIMUI saldainių krautu
vų ir grosemč pigiai. Parduosiu 
su visais 5 kambarių rakandais; 
pigi renda, ilgas lysas. Pardavimo 
priežastis — turiu kitą biznį, 2133 
So. Halsted St.

fcxchange—■Mairiai
KĄ TURITE MAINYMUI?

Mes mainom namus visokiu kai
nų. Lotus, farmas, biznius, bonus, 
morgičius, automobilius. Kas Jums 
atsibodo, mes parduosime arba iš
mainysime.

A. GRIGAS
8114 So. Halsted Street

Tel. Victory 4898

Farms For Sale
Ūkiai Pardavimui

su budinkais,40 AKRŲ farma, bu muu»iux<mo, 
mašinomis, gyvuliais, stubos rakan
dais, užsėtais laukais ir automobi
lius. K. MARKUS, Box 75, Fouht- 
ain, Mich.

PARDAVIMUI gera uk3, Michi- 
«un valstijoj, vienu myliu nuo mies
to; j mainus gali priimti namą arba 
lotą. Dabar laikas yra pažiūrėt 
kaip viskas auga. Rašyk tuojaus.

Naujienos,
Box 1071, 

1739 So. Halsted St. 
Chicago, III.

72 AKRAI, mylios nuo Ply- 
mouth, Ind., % mylios “frontage” 
U. S. cementinio kelio No. 31. Yra 
geri įtaisymai.
F. H. MAYNE FARM AgSeNCY 

749 Broadway, 
GĄRY, INDIANA

PARDUODU farmą arba mainau 
į narną. Farma yra 100 akrų didu
mo, 10 akrų išdirbta, o kita ganykla. 
Farma apsėta, netoli nuo didelio 
miesto. Parduosiu su visu staku 
ir gyvuliais už $7000.

' H. ALEKSAS, 
Box 88, 

Brethren, Mich.

3.—6 kambarių .gyvenamas namas, 
2 dideles bamės, didelis vištininkas, 
18x80 pėdų, visi budinkai apšvie- j 
čiami elektros šviesa ir modemiškai, f|. storas, 3 kambariai

Yra taip-gi kiaulininkas, I G kambariai viršuj ir
PARSIDUODA muro namas 2jų 

fl. Storas, 3 kambariai užpakalyj ir 
įrengta. Yra taip-gi kiaulininkas, : (j kambariai viršuj ir muro gara- 
ledaunė ir daug namelių. Ta vieta, «|žiUs 2 mašinoms. Taipgi parsiduo- 
patogi, gera, ir nesulyginamai pi- (|a biznis grosernė ir delikatesen. 
gi. Kaina tik 28,000 dolerių. Gali-: 2643 W. 71 St.
te pirkti jmokant 8,000 dolerių, o Ii- 1______________________________
kusius išmokėjimui sutartam laikui.
Neša didelį pelną.’

' Mes4.—400 akrų javų farma, 1 mailė Mūrinis 
nuo miesto, cementinis kelias per j ^ilirjnjs 
vidurį farmos, 80 akrų miško. 3 ak-'Mūrinis

Mūrinis
Modemiški naujos mados.

Budavotojas FRA N K LYNN, 
5944 N. Rockvvell St. Edgewater 1930 I ________________________

Patarimas Publikai!
Ar žinai, kad su pirkimu, mainy

mu ir pardavimu turto, morgičių rei
kalais, notariališku raštu padarytum, 
pinigų ir laivakorčių siuntimu —

VISADOS yra patartina kriep- 
ties pus

S. L. FABIAN & CO. 
809 W. 35th St., Chicago 

Boulvard 0611-6774
JŲ KAINOS YRA ŽEMOS, DĖLTO 
KAD JŲ BIZNIS YRA DIDELIS.

BARGENAS ir lengvos išly
gos. Beveik nauja 6 kambarių 

' bungalow ir dviejų karų gara- 
' žas, galima nupirkti lengvais 
išmokėjimais arba už cash. 
Bungalow randasi Marųuette 
Manor prie boulevarų ir gat- 
vekarių. Parsiduos $1,500., pi
giau negu verta. Del informa
cijų kreipkitės

6409 So. Kedzie Avenue

pastatysim ant jūsų
Bungalows ..............
2 flatis ..................
3 flatis ..................
6 flatis ..................

loto
$6,950 

.$11,900 

.$15,875 
$30,000

Viliui) luilliua, ou urnų iiuonv. u au
rai grėpsų, visa kita — dirbama 
ūkė. Namas 10 kambarių. Visi 
budinkai puikus. Kaina 22,000 do
lerių.

5.—Rezortas* (vakacijų vieta) iš į 
54 akrų žemeš, ant upės kranto, 9. -------------- - -
skylių golfo laukas, daug vaisme-1 Mos pastatysime bile kokį jums na- 
džių ir visokių uogų dėl svečių, mą ant jūsų loto, be jokio įmokėji- 

Į Vandentraukis visuose kambariuose I 
su šiltu ir šaltu vandeniu. Geso 
virtuvė. Namas 25 kambarių kaipo 
hotelis, 17 namukų (cottage) su 1 
ir iki 4 kambarių, gonkos ir visi 
patogumai. Garažiys 12 automobi
lių. Valdomasis kambarys talpina 
130 žmonių prie stalo, prie jo vir-' 
tuvė ir kambariai patarnautojams,1 
virėjams etc... Puiki apielinkė. Par
duodama su visu įrengimu k. t. lo-

NIEKO NEBEIK ĮMOKĖTI, 5 ME
TAMS IŠMOKĖJIMUI

Mūriniai ir mediniai bimgalows, 
vasarnamiai, pakeliam namus, įde
dant cementinius pamatus, pleiste- 
riojam, dengiam stogus, įvedam 
pluinbingą, malevojam ir pertai- 
som. Dykai apskaitliavimas ir pla
nai. Stanton Const. Co., 6347 South 
\Vestern avė. Tel. Hemlock 2636.

GERIAUSI BUDAVOTOJAI.

mo. kol tik užbaigsim. Paskiau 
mokėsit mėnesiniais išmokėjimais, 
kaip rendą. Del dykai informacijų 
šaukit arba rašykit.

NORTH WEST SIDE LUMBER 
COMPANY, .

•1440 W. North Avė., 
Spaulding 9500.

PARDAVIMUI 2 bizniavi namai, 
vienas kampinis antras šalę kampo, 
randasi ant greit augančio biznio 
streeto. Parduosiu pigiai arba mai
nysiu į bile ka.

WALTER J. PAUL
6601 S. Westem Republic 4170
3236 W. 55th St. Hemlock 238?

duodama su visu įrengimu k 
voms, pečiais, indais, golfo 
reikalingais įrankiais. /Arti 
lio, strytkaris čia pat stoja, 
laukite fotografijų.

Kaina tik 70,000 dolerių, 
išdirbtas.

laukui 
gelžke- 
Reika-

PARDAVIMUI 2 lotai, vienas ran
dasi tarpe 68 ir 69 S. Talman Avė., 

, o kitas 122 ir Lafayette Avė. Atsi- 
Biznis Saukit, A. Gedvilas, 731 W. 18 St.

Del platesnių informacijų šių far- 
mų reikale, kreipkitės į Naujienas. 
Klauskit J. šmotelis.

MODERNIŠKA 210 AKRŲ PIE
NININKYSTĖS FARMA

Puikus budinkai ir padargai, 
moderniška 10 kambarių stuba. 
gasas, elektra ir vanduo, certi- 
fikuotos karvės, bargenas už 
|75,000.

J. H. SCHAEFER & CO.
803 Ridge Avė., Wi!mette 

plionc 364

SPECIALIS BARGENAS
Kam mokėti rendą, jei galit nu

sipirkti šį modernišką 5 kambarių 
bungalovv nuo savininko už $6,000. 
Randasi prie cementinės gatvės, pui
kioj apielinkėj, netoli transportaci- 
jos, naujai dekoruotas. įmokėti 
$250, o kitus po $50 į mėnesį, su 
nuošimčiais.

7168 West Grand Avė.

TEISMAS parduoda namą labai 
pigiai; namas vertas $9,500, o par
duos už $6,500 arba pigiau. Na
mas yra mūrinis, 2-4 kambarių fla
tai, randasi Brighton Parke, 
šaukit pas

F. G. LUCAS AND CO. 
4108 Archer Avė. 

l.afayette 5107

Atsi-

MICHIGAN VALSTIJOJ 
TIKRAS BARGENAS

100 akrų javų auginimo ir pieninin
kystės farma, 6 kambarių stuba., 
mūriniu pamatu, “carbide” šviesos, 
vištininkas, garažas, kornams san
dėlis, kiaulininkas, barnė, sailo, 16 
akrų alfalfos, 12 akrų avižų, 45 ak
rai dėl komų, 4 akrai dėl bulvių, 2 
akrai dėl agurkų, 6 akrai doržo- 
vėms, 17 akrų miško ir ganyklos, J

PARDAVIMUI automobili6s ir 
muro namas, 3 pagyvenimų po 4 
kainb. geram stovyje ir geroj vietoj. 
2344 S. Leavitt St.

BUNGALOWS
Mes dar turime labai gerai pasta

tytų presuotų plytų mūrinius bunga- 
low, gražioje Glenview, po 6 pui-v^***»7| Al <•••* V ^««**j *B*w*->| , pu V put’

upė bėga per kampą farmos, 5 my- ( kius kambarius, karštu vandeniu šil- 
lios į vakarus nuo Diamond ežero, 6 domi, 2 naturalės ugnavietės, viena 
mylios į vakarus nuo Niles; Mich., I seklyčioj ir viena kliubo kambaryj, 
18 mylių nuo South Bend, Ind., kai- i geležies konstrukcijos, tile stogas, su 
na su staku ir padargais, $12,500. sieteliais porčiai, presuotų plytų 
Mainysiu j 2 aukštų biznio namą, garažas, labai graži vieta aplinkui,

sieteliais porčiai, presuotų plytų 
garąžas, labai graži vieta aplinkui, 

Savininkas S. Sirovica, 2911 E 97th vien žemė verta $3000, galite nu- 
St. Regent 2826. ' pirkti už $14,000. Tiktai biskį įmo

kėti, kitus kaip rendą. Telefonuo
kit savininkui Glenview 224 dėl su
tarties tarpe 9 ir 5 valandos po 
tų arba rašykit

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis j 
namas ir nesvaiginamų gėrimų par-, 
loras, biznis senas, namas geniu šil
domas, 4 kambariai iš užpakalio, 8 
kambariai ant antro aukšto, viskas 
išmokėta.

3908 S. Western Avė.

arba rašykit

’h. F. RITTER,
Box A,

Glenview, III

pio-

ŽIŪRĖK, 4 FLATAI, $12,450, 
karštu vandeniu šildomas, 2-7 kam
bariai, 2-3 kambariai pečium šildo
mi, netoli parko, įplaukų, $1920, 
cash $2000.

3136 W. 16th St. 
Berk. 3690

PARDAVIMUI mūrinis bungalovv, 
6 katnbarių, karštu vandeniu šildo
mas, aržuolo trimas, 6647 S. Talman 
Avė., kainavo $12,500, dabar $10- 
500. Ne j mainus. Veikit greit, 
tik ras barg^nas.

šaukit savininką.

Fairfax 9100

NEGIRDĖTAS MAINAS.
Išsimaino dviejų flatų mūrinis na

mas 2 po 5 kambarius ir 2 karų ga
radžius. Parduosiu pigiai arba mai
nysiu j didesnį namą, farmą arba 
kas turit kitam mieste namus, tai 
priimsiu kaipo pirmą įmokėjimą. 
Taipgi priimsiu į mainus bučernę, 
restaurantą, lotus, automobilių, rui- 
ming house arba kas ką turit.

Namas turi būti išmainytas į 
trumpą laiką.

F. G. Lucas & Co.
4108 Archer Avė.
Tel. Lafayette 5107

PARDAVIMUI kampas, 71 St. ir 
Fairfield Ave„ labai pigiai. Taipgi 
100 pėdų prie California Avė., netoli 
70 St., pigiai. Biskį cash, kitus išmo
kėjimais. J. A. Lynch, 40 N. Dear- 
bom St. Central 3654.

PARSIDUODA medinis bizniavas 
namas, 2 flatai ir Storas, 2 karų 
garadžius, 2 (rokai, seifas. Randasi 
69th St. labai geroj vietoj. Kaina 
$7,500, $1,500 įmokėti, likusius leng
vais išmokėjimais. Englevvood 7927. • ,  I

Aš MAINYSIU savo naują 4 fla- 
tų namą pastatytą 
loto, apibudavotoj 
side, į išmokėtus lotus arba 
ties, kaipo dali įmokėjimo, 

Naujienos, 
Box 1080, 

1739 S. Halsted St.

ant kampinio 
sekcijoj, S. W. 

equi-

TURIU parduoti 9 kambarių mu
rinę cottage, 30 pėdų lotas, kamba
riai šviesus, aržuolo grindys, kieto 
medžio trimas, didelis skiepas, gatvė 
ir ėlė cementuota ir apmokėta. Di
delė barnė, tinkama dėl 3 karų. Stik
liniai ir su sieteliais užpakaliniai 
porčiai, prie May St. netoli 56, tik 
$1500 cash. Jos. W. Hough & Son. 
4213 S. Halsted St. Yards 0807.

PARDAVIMUI 6 ruimų muro 
bungalow, karštu vandeniu šildoma, 
2 karų garadžius. 
tas, reikia $5000 cash. 
tai $10,000.

Savininkas
6843 So. Mozart St.

Puikus beizman- 
Kaina tik-

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nis bungalow; moderniškas, beveik 
naujas, garažas. 4052 Brighton PI.

POBTAGE Park, naujas 5 kamba
rių mūrinis bungalovv, gatvė ce
mentuota, octagon sun parlor, 2 
blokai iki Irving Park karų, kaina 
$7950, cash $750.

5 kambarių mūrinis namas, karš
tu vandeniu šildomas, gatvė cemen
tuota ir apmokėta, 2y2 bloko nuo 
Irving Park karų, kaina $8500, cash 
<1200. Federal Real Estate, 5814 
Irving Park Blvd. Kildare 6670.

NORIU PARDUOTI už “Cash” 
arba mainysiu į nebrangų dviejų fla
tų namą arba bungalow savo 4-ris 
lotus. 2 lotai randasi prie 58-tos gat
vės ir So. Harlem Avė., taipgi visai 
arti Archer Avė. Visi įrengimai, 
kaip tai šaligatviai ir gatvės ištai
sytos, elektra, vanduo ir tt. Tinkama 
vieta tuoj budavojimui gražios rezi
dencijos. Kiti 2 lotai yra prie 69 PI. 
tarp Marųuetto Parko ir Cravvford 
Avė., vienas blokas nuo Marųuette 
Parko ir 2 blokai nuo Cravvford Avė. 
S'ra vanduo ir šaligatviai ištaisyti. 
Visi lotai po 30 pėdų. Kreipkitės: 
“Naujienos”, klauskite J. Mickevi
čius.

3846-50 W. GRAND AVĖ.
2 naiij! po 5 flatų* namai. 3-6, 2-4 kam- 

I .111IJ. •; kai IĮ I. .. i . ža ■. lizdai oiiioh Imu*, 
garu Šildomas, viskan ifirenduola, kaina 
'32,900 kiekvienai, canh $6.000.

3725-27 W. GRAND AVĖ.
ivaujau namas, krj tik užbaigtas. 10 4 ir 

3-3 kambarius, 2 krautuvės, 4 karų mūri
nis garažas, kaina $76,000, cash $15.000.

N. E. KAMPAS KEELER IR 
CRYSTAL AVĖS.

Nauji namai, po 4 kambarius flatai, už
daromomis lovomis, vinkas itrenduota, kai
na $37.000, cash $6,000.

J. MONTENEGRO BLDR.
Spaulding 1013

PARDAVIMUI arba mainymui 
naujas 3 ’flatu namas, po 6 kamba
rius flatai, 3 karų garažas, netoli 76 
ir May St., kiana $26,500, cash 
$5500, arba mainysim į bungalovv, 2 
flatų arba medinį, išmokėtą.

SULL1VAN AND CASEY 
7221 S. Halsted St. 

Triangle 1606

MODERNIŠKAS 3 flatų namas, 
elektra, refrigera torius, įmūrytas 
plumbingas, lietaus lašų vana, ug
navietės, knygynai, garu šildoma, 
stikliniai miegojimui porčiai, randa
si Beverly Hills. Brokerių nereikia. 
Greitam pardavimui $26,000. Savi
ninkas, 9349 Justine St., Beverly 8091

$5 ĮMOKĖJUS, KITUS Į 
5 METUS

Statom mūrinius ir medinius na
mus, garažus, porčius, pakeliam na
mus, pertaisom, remontuojani, įdė
liam cementines grindis, Šalytakius, 
dengiam stogus, malevojam, pleiste- 
riuojam, dedam plumbingą, vh>as dar
bas garantuoats.

AJAX CONSTIt. CO.
2206 Milvvaukee Avė.
Phone Brunswick 4707

UŽ $795 nusipirksite mano 3 kam
barių cottage, su vana. Vanoi yra 
enameliota vana. lavatory, sėdykla, 
suros ir vandens sistema, virtuvėj 
sinka, su sieteliais porčiai, durys ir 
langai, apielinkėj yra 6 ežerai, 95 
mylios nuo Chicagos, prie Michigan 
Central geležinkelio. Biskį įmokėti, 
kitus išmokėjimais, Naujienos, Box 
1072, arba šaukit State 0732.

PARDAVIMUI prie dvigubos sek
cijos, kampas 127 ir Halsted St., 
50x125, $25,000. — Kampas 63 St. 
ir Izaporte Avė., 32x125, $12,000. 
Skersai kelio nuo aeroplanų stoties. 
~ 25 arba 50 pėdų, 12312 S. Eliza- 
beth St., $30 pėdai. Yra visi įren
gimai. Illinois Central ti'ansporta- 
cija. Geros sąlygos.

DR. VALLELY, 
4750 Sheridan Road 

Sunnyside 5879


